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Реч уредника

По што ва не ко ле ге, пред ста вља-
мо вам 146-ти број По шта ра у ко ме, 
као што сте већ на ви кли, го во ри мо 
о свим зна чај ни јим до га ђа јима и 
ак тив но сти ма у Пре ду зе ћу, али и 
на син ди кал ној сце ни Ср би је.

Пе ри од ко ји је „по кри вен” овим 
бро јем ка рак те ри ше су ми ра ње ре-
зул та та, пре све га ве за но за до го-
вор о по ве ћа њу за ра да. О то ме, али 
и о нај зна чај ни јим де ша ва њи ма, 
из ве шта ва мо вас кроз раз го вор са 
пр вим чо ве ком на шег син ди ка та, 
Алек сан дром Па вло ви ћем.

Ве ли ка те ма у на ред ном пе ри о-
ду ће за си гур но би ти до дат но пен-
зи о но оси гу ра ње, па смо тој те ми 
по све ти ли зна чај но ме сто у овом 
бро ју. По тру ди ли смо се да по ја-
сни мо раз ло ге због ко јих смо ин-
си сти ра ли на уво ђе њу ове по год-
но сти за на ше за по сле не, као и да 
оби љем ин фор ма ци ја по мог не мо 
при ли ком ода би ра Фон да.

Ту су и те ме ко је нас пра те из 
бро ја у број, као што су Ште ди о-
ни ца и Уго сти тељ ство, а мо же те 
про чи та ти и обра ћа ње јав но сти на-
шег син ди ка та у ве зи са ста њем у 
По шти, где смо отво ре но из не ли и 
озна чи ли крив це за све про бле ме 
ко је смо уви де ли.

И на кра ју, оче ку је мо ва ше при-
мед бе, пред ло ге и ве сти ко је би би-
ле ин те ре сант не за на ше чи та о це.
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О нај ак ту ел ни јим де ша ва њи ма у 
Пред у зе ћу, не дав ном по ве ћа њу 

за ра да, на ја вље ном „сте за њу ка и ша” 
у јав ним пред у зе ћи ма, ко лек тив ном 
пре го ва ра њу и мно гим дру гим ва-
жним те ма ма, раз го ва ра ли смо са 
Алек сан дром Па вло ви ћем, пред сед-
ни ком Син ди ка та ПТТ Ср би је:

За по че так, мо ли мо за кра так
ко мен тар оног што су рад ни ци 
ПТТ-а до би ли по сле пре го во ра са 

над ле жни ма у Вла ди Ср би је.

Оно за шта смо се бо ри ли и на че-
му смо стал но ини сти ра ли, да ло је 
кон крет не ре зул та те у ја ну а ру. Оста-
је нам са мо да жа ли мо што ни је до-
шло до још јед не рун де раз го во ра 
са ми ни стром Дин ки ћем, јер је он 
је се нас под нео остав ку. Ве ру јем да 
смо са ја ком ар гу мен та ци јом мо гли 
да по стиг не мо још у на став ку пре го-
во ра, мо жда не у про цен ту ал ном по-
ве ћа њу за ра да, али вр ло ве ро ват но у 
јед но крат ним да ва њи ма ко ја би пу но 
зна чи ла на шим рад ни ци ма.

Ка да је реч о по след њој по ви ши-
ци, тре ба ис та ћи да је на чин об ра чу-
на за ра да при лич но ком пли ко ван, те 
је и но ми нал них 15 од сто по ве ћа ња 
ре зул ти ра ло са око 13,5 – 14 ствар-
них про це на та у од но су на за ра ду из 
но вем бра 2006. го ди не, а то је ме ђу 
за по сле не уне ло из ве сну за бу ну. Да-
кле, уве ћа ње за ра да об ра чу на то је на 
но вем бар ску пла ту, ко ја је по из но су 
би ла пре ма утвр ђе ном „ре ду во жње”.

Да ли сте за до вољ ни по стиг ну тим 
или сма тра те да је мо гло и мо ра ло 
да се ура ди ви ше ка да су у пи та њу 

за ра де за по сле них у По шти Ср би је?

И да ље сто јим на ста но ви шту да су 
за ра де за по сле них још увек ни ске и 
да наш Син ди кат ни је за до во љан са 
та квим пла та ма, по го то ву у од но су на 
уло же ни рад, пр вен стве но у тех но ло-
ги ји, али и оних ко ји ра де на оста лим 
по сло ви ма у По шти. Ипак, ува жи ли 
смо ре ал ност да се ни је мо гло ви ше 

гом ар гу ме на та по ку ша ти да се 
из бо ри за што бо љи со ци јал ни 
ста тус за по сле них у По шти.

Нај че шће се у ко мен та ри ма 
запо сле них о ви си ни пла та у 
јав ним пред у зе ћи ма По шта 
Ср би је по ре ди са Те ле ко мом, 

на рав но увек на ште ту
ви си не за ра да у ПТТ-у.

Сма тра те ли да има ме ста 
та квим по ре ђе њи ма?

Ми слим да је не ре ал но по ре-
ди ти се са Те ле ко мом. Љу де ко је 
раз ми шља њу емо ци о нал но мо-
гу да раз у мем, али не раз у мем 

оне ко ји су у По шту до шли по сле 1997. 
и ни су лич но уче ство ва ли у из град њи 
Те ле ко ма, а они су чак и агре сив ни ји 
у том сми слу. Је зик про фи та го во ри 
све, ми не мо же мо да се по ре ди мо са 
ком па ни јом ко ја је по кре тач свих де-
ша ва ња у зе мљи и зна ча јан до на тор 
бу џе та. За то ми слим да је то не ре ал-
но, али и у та квој си ту а ци ји ми слим да 
ће мо до кра ја ове го ди не ону раз ли ку 
ко ја је би ла еви дент на на кра ју 2006. 
го ди не за исте по сло ве, сма њи ти бар 
за по ло ви ну. Шал тер ски рад ник ће до 
кра ја го ди не има ти пла ту око 28.000 
ди на ра, а они са сред њом струч ном 
спре мом у Те ле ко му не ће пре ћи 
33.000., што је зна чај но ма ње од раз-
ли ке од 9.000 ди на ра, ко ја је по сто ја-
ла на кра ју про шле го ди не.

Да ли је у пла ну да се спро ве де
у де ло иде ја да се пла те убу ду ће

ис пла ћу ју на осно ву про дук тив но-
сти ра да за по сле них у По шти?

Зна чај но је на по ме ну ти да је пла-
ни ра но да се у овој го ди ни спро ве де 
у де ло ме ре ње ефи ка сно сти и нор-
ми ра ње ра да и ми смо за то, ма да је 
не мо гу ће по де ли ти пла те на осно ву 
лич не про дук тив но сти, већ ће се то 
ра ди ти на ни воу је ди ни це по штан ске 
мре же. До го во ри ли смо се са по сло-
вод ством да се то спро ве де у де ло, 
али за по сле не не ће мо упо зна ва ти 

и ва жно је да је ис по што ва но оно што 
је до го во ре но.

Да ли је то све што мо же мо да
оче ку је мо у овој го ди ни или пла ни-
ра те пре го во ре са но вом Вла дом 

Ср би је, ка да бу де фор ми ра на?

И у свим до са да шњим раз го во ри-
ма са пред став ни ци ма ак ту ел не вла-
де ми смо, не ша ком о сто и бу ком, 
већ ис кљу чи во сна гом ар гу ме на та, 
по сти гли ово. На дам се да ће мо „има-
ти сре ће” и са на ред ним ре сор ним 
ми ни стром и да ће се „коц ки це сло-
жи ти”, по вољ но по нас. Оно што нам 
из вла де стал но за ме ра ју је сте да се 
у окви ру јав ног сек то ра по ре ди мо 
са „бо га ти ма” – НИС-ом, ЕПС-ом, Те-
ле ко мом... а не са здрав ством, или 
про све том. Ипак, вре ди под се ти ти да 
је Же ле зни ца Ср би је на бу џе ту и да 
при ма пла ту без об зи ра на ре зул та те 
по сло ва ња, док ми, са дру ге стра не, 
да је мо до на ци је бу џе ту и хвалимо се  
од лич ним по слов ним ре зул та тима.

С јед не стра не во лео бих да смо, 
у из ве сном сми слу, на по ли ти ку за ра-
да за ову го ди ну ста ви ли тач ку, јер се 
искре но при бо ја вам мо гућ но сти да, 
по кон сти ту и са њу но ве вла де, не до-
жи ви мо по нов но сте за ње ка и ша. Са 
дру ге стра не, Син ди кат ПТТ Ср би је 
ће, уко ли ко фор ми ра ње но ве вла де 
ство ри про сто ра за но ве раз го во ре о 
за ра да ма, ис ко ри сти ти при ли ку и сна-

АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ ЗА „ПО ШТАР”
КО МЕН ТА РИ ШЕ НАЈ АК ТУ ЕЛ НИ ЈА ЗБИ ВА ЊА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ:

Обећано смо остварили – 
настављамо борбу!
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са де та љи ма док је у то ку тзв. опе ра-
тив ни део. Не ми слим да ће то би ти 
иде ал но, али сма трам да ће би ти нај-
ма ње не по ште но. Пред у слов за то је 
да се обез бе ди лич на од го вор ност 
сва ког по је дин ца и ми ће мо, као син-
ди кат, ин си сти ра ти на то ме. Сва ко 
про из вољ но во ђе ње ста ти сти ке, до-
да ва ње и фин ги ра ње, у овом слу ча ју 
је за вла че ње ру ке у џеп дру гим ко ле-
га ма и на но ше ње ште те пред у зе ћу.

Пред сто ји нам ко лек тив но пре го-
ва ра ње и бор ба да се у но ви Ко лек-

тив ни уго вор угра ди што ви ше 
по бољ ша ња у од но су на по сто је ћи. 
Мо же мо ли да оче ку је мо по зи ти ван 

ис ход тих пре го во ра?

Ва же ћи Ко лек тив ни уго вор ис ти че 
у ав гу сту ове го ди не. Пр ви ко ра ци у 
ве зи са ко лек тив ним пре го ва ра њем, 
до ду ше тех нич ке при ро де, већ су на-
чи ње ни. Од 28. фе бру а ра је по че ла са 
ра дом Ко ми си ја за при пре му но вог 
КУ и оче ку је мо да ће се по сао из ме-
ђу по сло вод ства (струч них слу жби) 
и син ди ка та прак тич но окон ча ти пре 
ис те ка ва же ћег КУ, те да ће мо пре 
ав гу ста иза ћи са пред ло гом но вог 
тек ста пред вла ду. Тре ба ис ко ри сти-
ти овај ва ку ум док вла да не бу де фор-
ми ра на, та ко да је ва жно да до би је мо 
рад ну вер зи ју ко ју би од мах мо гли да 
им да мо на раз ма тра ње.

Без об зи ра на опреч на ми шље ња, 
сма трам да је по сто је ћи КУ у ве ћем 
де лу до бар, у не ким ре ше њи ма чак и 
је дин ствен, али нео п ход но је ње го во 
ускла ђи ва ње са за кон ском ре гу ла ти-
вом ко ја је у ме ђу вре ме ну у јед ном 

Но ви ми ни стар ра да
тре ба да бу де

не стра нач ка лич ност

У пре го во ри ма о но вој Вла ди 

Ср би је ли ци ти ра се са мно гим 

име ни ма. Ко га би сте во ле ли да 

ви ди те на че лу Ми ни стар ства 

за рад?

Ми слим да би бу ду ћи ми ни-
стар за рад тре ба ло да бу де ја ка 
не стра нач ка лич ност, осо ба ко ја 
има осе ћај за со ци јал ну прав ду, 
за пра вич ност и не ко ко ће има ти 
вре ме на за син ди ка те, а не ко ће 
их из бе га ва ти на сва ки мо гу ћи на-
чин, а ка да иза ђе мо на ули цу он да 
да раз ми шља шта се то де си ло.

Штрајк није позив на 
журку

Че сто вас оп ту жу ју да сте 

про тив штрај ка као јед ног од 

нај е фи ка сни јих ви до ва син ди-

кал не бор бе. Да ли сте ису ви ше 

„пи то ми” или сма тра те да се бо-

љи ре зул та ти мо гу по сти ћи пре-

го ва ра њем?

Из у зет но ла ко се по те же реч 
штрајк. У ње га је ла ко ући, али те-
шко је иза ћи, а не ре ши ти зах те-
ве ко ји су по ста вље ни. Про блем 
је че сто и у то ме да су зах те ви 
ло ше де фи ни са ни. Штрајк је про-
цес ко ји тра је, ко ји по сло да вац 
не мо ра да фи нан си ра... За по сле-
ни тре ба да схва те да је сва ки син-
ди кат по тен ци јал но јак оно ли ко 
ко ли ко су ја ки ње го ви чла но ви. 
Тре ба да се схва ти да штрајк ни је 
по зив на жур ку, већ не што што 
тре ба да се де си и да се на та ла су 
те сна ге и бун та не за до вољ ства 
у јед ном мо мен ту ста не на че ло 
штрај ка и кре не у бор бу за оправ-
да не зах те ве.

де лу из ме ње на. Ак це нат у пре го ва ра-
њу ове го ди не ста ви ће мо на за шти ту 
за по сле них, по бољ ша ње усло ва ра-
да, њи хо ва здрав стве на, со ци јал на, 
сва ка ко и ма те ри јал на пра ва. Ми ће-
мо по ку ша ти да оства ри мо мак си мум 
и по ред то га што оче ку је мо „твр де 
пре го ва ра че” са дру ге стра не. А ка-
да бу де мо из бо ри ли не ке ства ри на 
ни воу пред у зе ћа, сма трам да ће „дру-
го по лу вре ме”, у Вла ди Ср би је, би ти 
мно го лак ше за вр ши ти. Ипак, све сни 
смо и то га да ће се у ко лек тив ним уго-
во ри ма у бу дућ но сти на ћи све ма ње 
пра ва за рад ни ке, бар нас то уче ис ку-
ства из раз ви је ни јих зе ма ља.

То нас до во ди до те ме ко ја је
из у зет но ин те ре сант на за
за по сле не – до бро вољ ном

пен зи о ном оси гу ра њу?

Је дан од за и ста ве ли ких про је ка та 
ко ји упра во за циљ има укуп но по бољ-
ша ње со ци јал ног ста ту са, је сте и до дат-
но пен зи о но оси гу ра ње, за ко ји је из-
дво је на су ма у од осам ми ли о на евра. 
Ова сред ства ће се по тро ши ти ис кљу-
чи во за до дат но пен зи о но оси гу ра ње, 
што је до вољ но за 16 ме се ци упла те 
за сва ког за по сле но га (мак си мал ни 
нео по ре зи ви из нос, ко ји је тре нут но 
3.000 ди на ра). Ово ше сна е сто ме сеч но 
из два ја ње не би зна чи ло ни шта да се 
син ди ка ти ни су спо ра зу ме ли са по сло-
вод ством да се из два ја ње у овај пен зи-
о ни фонд на ста ви. Све кал ку ла ци је го-
во ре да ће за по сле ни ма на по ло ви ни 
рад ног ве ка ово мно го ви ше зна чи ти 
не го „др жав на пен зи ја”, јер ће сред-
ства упла ће на по том осно ву да ле ко 
пре ма ши ти сред ства ко ја ће по сто ја ти 
у фон ду ПИО. На жа лост, на про це ду ру 
се че ка ло не пред ви ђе но ду го. Ипак, са-
да, ка да шест оси гу ра ва ју ћих ку ћа већ 
има ју ли цен цу за ову вр сту оси гу ра ња, 
ми слим да не ће би ти ве ћих про бле ма, 
и да ће мо већ од апри ла по че ти са ре-
а ли за ци јом овог, по мом су ду ве о ма 
ква ли тет ног про јек та. На жа лост, на-
ши рад ни ци че сто има ју ома ло ва жа ва-
ју ћи од нос пре ма све му што ни је кеш 
и не иде ди рект но у џеп.

Шта се де ша ва са Кон фе де ра ци јом 
сло бод них син ди ка та и хо ће ли се 

она ко нач но ак ти ви ра ти и по че ти 
да по сти же кон крет не ре зул та те?

Што се де ша ва ња у Кон фе де ра-
ци ји ти че, мој ути сак је да ства ри 

тив ни и објек тив ни. Кон фе де ра ци ја 
је у ства ри скуп по је ди нач но ја ких, 
аутох то них, већ афи ри ми са них син-
ди ка та ве ли ких си сте ма, и по треб но 
је ма ло ви ше вре ме на да се све „коц-
ки це” сло же. У раз ло ге објек тив не 
при ро де сва ка ко бих увр стио при-
лич но не ре а лан, а ви сок кри те ри јум 
за до ка зи ва ње ре пре зен та тив но сти 
– ми 180.000 при ступ ни ца за са да не 
мо же мо да по ка же мо, али би смо та-
ко ђе во ле ли да ви ди мо и кон крет не 
до ка зе о ре пре зен та тив но сти не ких 
дру гих цен тра ла, ко ји ма је она, да 
не бу дем пре груб, прак тич но „фер-
ма ном” по твр ђе на.

Ми слим да ће и на син ди кал ној 
сце ни вр ло бр зо до ћи вре ме у ко ме 
ће мо ра ти ви ше да се ра ди и да ће 
нас не ки до га ђа ји ко ји сле де де фи ни-
тив но спу сти ти на зе мљу, да ће се по-
сто је ће „ли дер ске бо ле сти” из ле чи ти 
и да ће са мо је дин стве ни рад нич ки 
по крет мо ћи да се су прот ста ви при-
сут ној гло ба ли за ци ји и вла да ви ни 
ка пи та ла.

ни ка ко да до ђу на сво је ме сто, од но-
сно да она још не мо же да про на ђе 
сво је ме сто на син ди кал ној сце ни. 
Раз ло зи за ова кво ста ње су и су бјек-
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Ка ко се од ви ја ме ђу на род на са рад ња 
Син ди ка та ПТТ Ср би је и да ли сте 
од лу чи ли ком ће те се „при во ле ти 

цар ству”, од но сно хо ће ли се Син ди-
кат учла ни ти у не ку од по сто је ћих 

ме ђу на род них цен тра ла?

Ми већ тра ди ци о нал но има мо до-
бре од но се са цен тра лом UNI и, ма да 
ни смо њи хо ви чла но ви, зо ву нас на 
све кон гре се и зна чај на де ша ва ња. 
Осим то га, из у зет ну са рад њу има мо и 
са EURO FE DOP-ом, ма њом син ди кал-
ном цен тра лом ко ја оку пља син ди ка-
те јав них слу жби и јав них пред у зе ћа. 
И ту би мо гли да бу де мо ла ко при мље-
ни, али ми сли мо да би у вре ме ни ма 
ко ја до ла зе би ло бо ље да са на ма бли-
ским син ди ка ти ма из др жа ва из окру-
же ња би ла те рал но раз ме њу је мо ис-

ку ства, јер ће мо на тај на чин из ву ћи 
мно го ве ћу ко рист и по у ке на осно ву 
њи хо вог ис ку ства. У том прав цу иде 
и на ше уче шће на пред сто је ћој кон-
фе рен ци ји син ди ка та Ју го и сточ не 
Евро пе, ко ја ће се на је сен одр жа ти у 
Тур ској. Ми има мо на чел ну по др шку 
и јед не и дру ге свет ске цен тра ле, али 
то не ре ша ва на ше нај ва жни је по тре-
бе. Тре ба мно го ви ше је дин ства, раз у-
ме ва ња и „ко ха би та ци је” ме ђу на шим 
син ди ка ти ма да би по сти гли зна чај не 
ре зул та те у бу дућ но сти.

Ка ко ко мен та ри ше те осни ва ње 
тре ћег син ди ка та у Пред у зе ћу?

Са зна ли смо да се по ја вио њи хов 
про па ганд ни ма те ри јал у По шти, и у 
вр ху тог но во фор ми ра ног син ди ка та 
пре по зна ли смо не ке од бив ших функ-

ци о не ра у Син ди ка ту ПТТ Ср би је и 
Син ди ка ту ПТТ „Не за ви сност”. Они 
ве ро ват но ни су ус пе ли да на ђу „сво је 
ме сто” у по сто је ћем ру ко вод ству два 
ре пре зен та тив на син ди ка та, али на-
дам се да су за по сле ни у прет ход ном 
пе ри о ду мо гли да стек ну пред ста ву 
о син ди кал ној сце ни у Пред у зе ћу. 
Уоста лом, и све оно што смо у овом 
раз го во ру ис ти ца ли по твр ђу је да се 
ни је се де ло скр ште них ру ку, а њи хо-
ве кон ста та ци је ти па „ко рум пи ра ни 
и ис тро ше ни син ди кал ни ли де ри” 
не бих же лео да ко мен та ри шем, јер 
ми слим да је вре ме нај бо љи суд за 
све. Ра сит ња ва ти син ди кал ну сце ну у 
вре ме ује ди ња ва ња на свим ни во и ма 
дру штве ног жи во та је, нај бла же ре че-
но, кон тра про дук тив но.

Об у ста вље на 
при ма ња

но вих рад ни ка
Од лу ком ге не рал ног ди рек то-

ра од 15 мар та је на сна зи об у ста ва 
при ма ња рад ни ка у рад ни од нос. 
На и ме, Ди рек ци ја за ка дро ве је 
са чи ни ла ана ли зу ста ња за по сле-
но сти у ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” 
и утвр ди ла да је у пр ва два ме се ца 
ове го ди не ула зна флук ту а ци ја ду-
пло ве ћа од из ла зне, и да је тренд 
кре та ња за по сле но сти та кав да 
би План ка дро ва за 2007. го ди ну 
био пре ко ра чен за ви ше сто ти на 
рад ни ка. Ти ме би се по ни штио и 
по зи ти ван ефе кат до бро вољ ног 
од ла ска ко ји је, ко ли ко то ли ко ути-
цао на раст за ра да.

С то га је у ци љу ра ци о на ли за ци-
је бро ја за по сле них у Пред у зе ћу и 
аде кват ног ис ко ри шће ња уну тра-
шњих ка дров ских по тен ци ја ла до-
не та по ме ну та од лу ка ко ја ће би ти 
на сна зи до 30. ју ла 2007. го ди не.

ИЗА БРАН ЧЛАН КО МИ СИ ЈЕ ЗА СТРУЧ НУ ОЦЕ НУ
ЗИМ СКЕ ОДЕ ЋЕ И ОБУ ЋЕ ЗА ДО СТА ВЉА ЧЕ

Набавка нових униформи

РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА – ПРЕ ВЕН ТИВ НА ЗА ШТИ ТА

Ак ци ја се успе шно спро во ди
мо да ли те ти пре вен тив не за шти те 
здра вља за по сле них, у про те клој и 
овој го ди ни успе шно се спро во ди ак-
ци ја ре ха би ли та ци је на ших рад ни ка.

Пр вен стве ни циљ и иде ја ове 
ак ци је је да се за по сле ни оспо со бе 
за да ље оба вља ње рад них за да та-
ка. Пред ви ђе но је да у то ку 2007. 
го ди не у Ре ха би ли та ци о ни цен тар 
у Ива њи ци бу де упу ће но око 1000 
за по сле них о тро шку Пред у зе ћа. 
Та ко ђе, сви ма ко ји бу ду упу ће ни на 
пре вен тив ну ре ха би ли та ци ју би ће 
обез бе ђе на на док на да тро шко ва 
пре во за до РХ цен тра у Ива њи ци.

За сла ње на пре вен тив ну ре ха-
би ли та ци ју у скла ду са од ред ба ма 
Ко лек тив ног уго во ра, нео п ход но је 
ми шље ње и про це на над ле жног со-
ци јал ног рад ни ка и ак тив но уче шће 
син ди кал них пред став ни ка ка ко би 
ову мо гућ ност ко ри сти ли они ко ји-
ма је то за и ста по треб но.

Још јед ном по зи ва мо све за ин те-
ре со ва не да се, уко ли ко сма тра ју да 
им је опо ра вак по тре бан, ја ве свом 
со ци јал ном рад ни ку или син ди кал-
ном пред став ни ку.

За хва љу ју ћи од ред ба ма Ко лек-
тивног уго во ра у ко ме су, пр вен стве-
но за ла га њем син ди ка та, укљу че ни 

На са стан ку Из вр шног од бо ра 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, одр жа ног 14. 
мар та, од лу че но је да се за чла на Ко-
ми си је за струч ну оце ну по ну да за 
на бав ку де ла ком пле та зим ске слу-
жбе не оде ће и обу ће за до ста вља че 
име ну је Да ни јел Га чић, до ста вљач, 
за по слен у РЈ Бе о град-цен тар.

Да ни јел је већ уче ство вао у 
из бо ру де ла уни фор ми и сво јим 

струч ним са ве ти ма и са ве сним ра-
дом умно го ме до при нео да се по-
шта ри ква ли тет ни је обу ку и да се, 
као Пред у зе ће, ви ше не бру ка мо и 
не по вла чи мо по трач ру бри ка ма 
днев них но ви на.

Ина че, на бав ка ових уни фор ми, 
као и ис по ру ка уни фор ми за шал-
тер ске рад ни ка пла ни ра на је у то-
ку ове го ди не.
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ТРА ЉА ВА ПРО СЛА ВА ДА НА ЖЕ НА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ

По шта се обру ка ла
Иако је 8. март, као дан ко ји сла ве 

при пад ни це леп шег по ла, при ли ка за 
дру же ња, по кло не и ве се ља, за не ке 
је то би ла и при ли ка да се по ште но 
обру ка ју. На и ме, и по ред на шег ин си-
сти ра ња и зах те ва по сло вод ству да 
то га да на свим на шим ко ле ги ни ца ма 
упла те из ка се Пред у зе ћа по 3.000 ди-
на ра, ни смо на и шли на раз у ме ва ње 
чел них љу ди По ште Ср би је.

Зах тев је очи глед но за вр шио у 
кор пи, а ми ни смо до би ли ни ко рек-
тан од го вор са обра зло же њем, али 
смо за то у днев ним но ви на ма мо гли 
да про чи та мо да су не ка сред ства 
ипак би ла пла ни ра на за ту свр ху.

Про ве ри ли смо и за и ста је у опе-
ра тив ним тро шко ви ма мар ке тин га, 
под став ком 15 – при год ни по кло ни 
за про сла ву 8. мар та, пла ни ра но да 
се по тро ши 1.695.000 ди на ра. Су ма 
ни је ве ли ка, али ни смо ус пе ли да 
са зна мо да ли су и за шта утро ше на 
пла ни ра на сред ства.

Пред у зе ће је ба рем мо гло да пла-
ти ко ле ги ни ца ма ру чак и дру же ње, 
као што је ура ђе но у Те ле ко му, а то 
би уз сред ства и по кло не ко је су 
обез бе ди ли син ди ка ти за си гур но 
улеп ша ло Дан же на на шим ко ле ги-
ни ца ма.

ИС ПЛА ТА ЗА РА ДА ЗА
ФЕ БРУ АР ОБА ВЉЕ НА

ПРЕ МА ПЛА НУ И ДО ГО ВО РУ

Сти гло
и јед но крат но

по ве ћа ње
У скла ду са ди на ми ком ис пла та 

за ра да у 2007. го ди ни и по стиг ну-
тог до го во ра, ма са сред ста ва за 
за ра де за фе бру ар јед но крат но је 
уве ћа на за не ис пла ће ни део одо-
бре не ја ну ар ске ма се сред ста ва 
за за ра де (раз ли ка из ме ђу Про гра-
ма и Ре про гра ма) у ви си ни од 25 
ми ли о на ди на ра.

На осно ву то га је за ра да у фе бру-
а ру, у од но су на ја ну ар (за за по сле-
не ко ји су у ја ну а ру и фе бру а ру има-
ли уку пан фонд ефек тив них ча со ва) 
ве ћа за око 8 од сто, што је пред ста-
вљало збир ефе ка та по ве ћа ња по 
Ре про гра му и не ис ко ри шће ног де-
ла ма се за ја ну ар 2007. го ди не.

Знамо да ће за ра да за март, уко-
ли ко не бу де зна чај ни јих ути ца ја 
ис пла та на кна да, би ти ма ња за око 
4 про цен та у од но су на фе бру ар, то 
јест за из нос ја ну ар ске раз ли ке ис-
пла ће не у фе бру а ру.

Да ља ди на ми ка по ве ћа ња 
основ не бру то ма се за за ра де пла-
ни ра на је овом ди на ми ком: у апри-
лу 3 од сто, у ју лу 3 про цен та и у 
ок то бру 3 од сто.

Оче ку је мо и ис пла ту за ра де из 
до би ти из два де ла, у укуп ној ви си-
ни од јед не и по за ра де из прет ход-
не го ди не. Ис пла та пр вог де ла је 
Пла ном по сло ва ња пла ни ра на за 
јун, а дру ги део би на на ше ра чу не 
„ле гао” у сеп тем бру. Наш Син ди-
кат ће по кре ну ти ини ци ја ти ву да, 
уко ли ко то бу де мо гу ће, ис пла та 
пр вог де ла бу де пре ју на, ка да ће 
би ти за по сле ни ма би ти упла ће на 
ре дов на по зај ми ца.

Последња инфор ма ција ко ју 
смо до би ли пре закљу че ња ли ста 
је да су и ге не рал ни ди рек тор и 
Управ ни од бор по држа ли ову на-
шу ини ци ја ти ву, па је реал но да ис-
пла та пр вог де ла за ра де из до би ти 
бу де до краја овог ме се ца.

ПО КРЕ НУТ ПРО ЦЕС ЗА ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈУ ДП „ЈУ ГО МАР КА”

За по сле ни за бри ну ти
Аген ци ја за при ва ти за ци ју об ја ви-

ла је про спект за по кре та ње при ва ти-
за ци је ДП „Ју го мар ка“, чи ја вред ност 
имо ви не је про це ње на на 59,3 ми ли-
о на ди на ра. Дру штве но пред у зе ће 
за про мет и про из вод њу по штан ских 
ма ра ка и ин фор ма тич ко из да вач ку 
де лат ност „Ју го мар ка“ по ну ди ће на 
про да ју 70 од сто ка пи та ла. Пред у зе ће 
за по шља ва 35 рад ни ка и ве ћи на њих 
су чла но ви на шег син ди ка та, а ва жно 
је на по ме ну ти и да је то пред у зе ће, 
пре ма из ве шта ју из прет ход не го ди не, 
по сло ва ло по зи тив но.

На жа лост, и овај по сту пак при ва-
ти за ци је, као и мно ге у на шој зе мљи 
пра те афе ре и у нај ма њу ру ку сум њи ва 
де ша ва ња. На и ме, не дав но су из про-
сто ри ја Ју го мар ке укра де на два хард 
ди ска са ком плет ним ма те ри ја ли ма 
по слов не по ли ти ке и де лат но сти, као 
и са по слов ним тај на ма. Са тим по да ци-
ма сва ко мо же да од мах и без ула га ња 
от поч не са кре и ра њем и из да ва њем 
по штан ских ма ра ка, па за по сле ни са 
пра вом сум ња ју да се ра ди о кла сич-
ном ви ду ин ду стриј ске шпи ју на же. По-
ли циј ска ис тра га ни је да ла зна чај ни је 
ре зул та те, а све то до дат но је уз не ми-
ри ло за по сле не.

За по чи ња ње про це са при ва ти за ци-
је био је и сиг нал на шим ак ти ви сти ма 

у Ју го мар ци да се до дат но ан га жу ју, те 
су се они обра ти ли на шој син ди кал ној 
цен тра ли за по моћ око тран сфор ма ци-
је ко ја сле ди:

„С об зи ром да смо сво јом основ-
ном де лат но шћу и на сва ки дру ги на-
чин ве за ни за си стем ПТТ Ср би је, а 
чла но ви смо Син ди ка та ПТТ Ср би је од 
ка да по сто ји мо, оче ку је мо да ће те се 
за ло жи ти за наш по ло жај у по ступ ку 
при ва ти за ци је код за јед нич ког по сло-
дав ца – Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра-
ћа ја „Ср би ја“.

Же ља за по сле них, тј. чла но ва син-
ди ка та је да и да ље бу де мо у си сте му 
ПТТ Ср би је, на на чин ко ји је мо гу ће 
спро ве сти по За ко ну о при ва ти за ци ји, 
а ко ји би сви ма од го ва рао и за до во-
љио ин те ре се и по сло ве ко је успе шно 
оба вља мо“.

Пре ма по след њим ин фор ма ци ја ма 
ко ји ма рас по ла же мо, мо гу ће је да ће 
се из бе ћи кла сич на про да ја Ју го мар-
ке и да ће се из вр ши ти при па ја ње тог 
Пред у зе ћа По шти. На и ме због ве ли ког 
зна ча ја де лат но сти ко јом се ба ви Ју го-
мар ка, по сло вод ство ПТТ-а во ди пре-
го во ре са Аген ци јом за при ва ти за ци ју 
ка ко би се про на шло од го ва ра ју ће ре-
ше ње и ка ко би то Пред у зе ћа по ста ло 
део на шег си сте ма.
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КРЕ ЋЕ ДО ПУН СКО ПЕН ЗИ О НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

За си гур ни ју старост
по штан ских радни ка

По сле ви ше од три го ди не пре го-
во ра и упор них зах те ва од стра-

не син ди ка та, ко нач но се на ла зи мо 
пред фи на ли за ци јом про јек та до дат-
ног пен зи о ног оси гу ра ња. О то ме 
смо већ пи са ли у не ко ли ко на вра та, 
али по што се ре а ли за ци ја оче ку је у 
сле де ћих ме сец да на и по што је иза-
бран мо дел по ко ме ће се сва ки за по-
сле ни опре де ли ти у ко ји од по сто је-
ћих фон до ва же ли да му Пред у зе ће 
упла ћу је до при нос, сма тра мо да је 
по треб но још јед ном де таљ но об ја-
сни ти шта је то до пун ско пен зи о но 
оси гу ра ње, за што се Син ди кат ПТТ 
Ср би је за ла же за то, и ка ко ода бра-
ти пен зи о ни фонд.

Пр ви раз лог због че га смо ин си-
сти ра ли на уво ђе њу до дат ног пен-
зиј ског оси гу ра ње је чи ње ни ца да 
по сто је ћи пен зи о ни фонд има ја ко 
пу но про бле ма у функ ци о ни са њу и 
да др жа ва ре фор ма ма по ку ша ва да 
уре ди ту област. Крај њи ре зул тат ће 
сва ка ко би ти сма ње ње пен зи ја из 
Фон да ПИО ка ко би се сма њио де фи-
цит и до на ци је из бу џе та. Дру ги раз-
лог ко ји нас је опре де лио да се ба ви-
мо овом те мом је и чи ње ни ца да смо 
уред бом огра ни че ни у по гле ду по ве-
ћа ња за ра да, па смо и на овај на чин 
по ку ша ли да за за по сле не обез бе ди-
мо до дат ну, по на шем ми шље њу, ве-
о ма бит ну по год ност.

РЕ ФОР МА ПЕН ЗИЈ СКОГ
СИ СТЕ МА

Вла де мно гих др жа ва су о чи ле су 
се са кри зом на ци о нал них пен зиј-
ских си сте ма. Ста нов ни штво ста ри 
јер се жи ви ду же, а ра ђа се ма ње 
де це. То је до ве ло до то га да је си-
стем др жав них пен зи ја, ко ји се у 
ве ћи ни зе ма ља ја вља као основ ни 
вид пен зиј ског оси гу ра ња, по стао 
нео др жив. С јед не стра не си стем, 
др жав них пен зи ја је пре скуп за др-
жа ву; са дру ге стра не, он не оси гу-
ра ва пен зиј ске на док на де ко је мо гу 

да обез бе де до сто јан ствен жи вот у 
ста ро сти.

Си стем др жав них пен зи ја ор га ни-
зо ван по Би змар ко вом мо де лу за сни-
ва се на прин ци пу ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти, од но сно си сте му те-
ку ћег „PAY-AS-YОU-GО” фи нан си ра-
ња. Ак тив ни оси гу ра ни ци из два ја ју 
до при но се од лич ног до хот ка, да би 

зи ја из но си 65 од сто од про сеч не 
за ра де.

ТРА ГА ЊЕ ЗА РЕ ШЕ ЊЕМ

Ре фор ма др жав ног пен зи о ног оси-
гу ра ња у Ср би ји по че ла је 2001. го ди-
не, ка да је по ме ре на ста ро сна гра ни-
ца за од ла зак у пен зи ју на 58 за же не 
и 63 го ди не ста ро сти за му шкар це. 

се од та ко при ку пље них сред ста ва 
ис пла ћи ва ле пен зиј ске на док на де. 
Упла ће на сред ства се не за др жа ва ју 
на лич ним ра чу ни ма оси гу ра ни ка, 
већ се од мах оба вља њи хо ва да ља 
ди стри бу ци ја ка пен зи о не ри ма.

Глав ни фак тор ко ји ути че на функ-
ци о ни са ње си сте ма др жав них пен-
зи ја је сва ка ко од нос бро ја рад но 
ак тив них ста нов ни ка ко ји из два ја ју 
до при но се за јед ног пен зи о не ра.

Ср би ја има на ро чи то не по вољ не 
де мо граф ске ка рак те ри сти ке. Ако 
по гле да мо гра фи кон при ка зан на сл. 
1 при ме ти ће мо по ра жа ва ју ће чи ње-
ни це – пре два де сет го ди на би ло је 
је 3,5 пу та ви ше рад ни ка не го пен зи-
о не ра, а да нас има мо 1,3 пен зи о не-
ра на спрам јед ног рад ни ка. Да би се 
ис пла ти ле све пен зи је, др жа ва Ср би-
ја мо ра да из дво ји из бу џе та чак 40 
од сто сред ста ва по треб них за ис пла-
ту пен зиј ских на док на да (у 2005 г. је 
то би ло око 800 ми ли о на евра).

Фак тор ко ји знат но ути че на ви си-
ну и ре дов ну ис пла ту пен зи ја је сте и 
од нос про сеч них за ра да и пен зи ја. У 
на шој зе мљи, овај про це нат је ме ђу 
нај ви шим у Евро пи и про сеч на пен-

За тим је уве ден је швај цар ски мо дел 
ускла ђи ва ња ра ста пен зи ја, по ко ме 
он не пра ти у пот пу но сти раст за ра-
да, већ и раст тро шко ва жи во та (у ме-
ђу соб ном од но су по 50 про це на та) 
и на тај на чин, прак тич но, успо ра ва 
раст пен зи ја. Сле де ћи ко рак учи њен 
је апри ла 2003. го ди не, до но ше њем 
За ко на о пен зиј ско-ин ва лид ском 
оси гу ра њу. Овим за ко ном ре гу ли са-
но је да осно ви цу за об ра чун пен зи ја 
чи не до при но си из це лог рад ног ста-
жа (уме сто де сет нај бо љих го ди на), 
чи ме је та ко ђе сма ње на пен зи ја бу-
ду ћим пен зи о не ри ма. Да кле, су шти-
на ре фор ми оба ве зног (др жав ног) 
пен зи о ног оси гу ра ња сво ди се на 
сма ње ње ви си не пен зи ја у свим зе-
мља ма у ко јим се спро во де, па та ко 
и код нас.

СИ СТЕМ ТРИ СТУ БА

До дат ни про блем пред ста вља 
чи ње ни ца да се у на шој зе мљи још 
не до сти же при хва тљи ва на пла та до-
при но са, па је ви ше не го очи глед но 
је да је по сто је ћи пен зи о ни си стем 
нео др жив. Упра во за то на ша др жа-
ва, као и ве ћи на у све ту, спро во ди 
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ре фор му пен зиј ских фон до ва и то 
по си сте му Свет ске бан ке, уво ђе њем 
та ко зва ног „Си сте ма три сту ба”:

У зе мља ма у ко ји ма функ ци о ни-
ше овај си стем, др жа ва под сти че 
до пун ско пен зи о но оси гу ра ње уво-
ђе њем олак ши ца за за по сле не или 
за по сло дав це.

Пр ви стуб чи ни по сто је ће др жав-
но пен зиј ско оси гу ра ње, а то је у на-
шем слу ча ју Фонд ПИО.

Дру ги стуб чи ни пен зиј ско оси гу-
ра ње ад ми ни стри ра но од стра не др-
жа ве, где су упла те од ре ђе-
ног про цен та за ра де сва ког 
за по сле ног у фонд оба ве зне 
и во де се на лич ним ра чу ни-
ма оси гу ра ни ка. При ват не 
ком па ни је упра вља ју фон до-
ви ма, ин ве сти ра ју сред ства 
и оства ре ну до бит при пи су-
ју сред стви ма на лич ним ра-
чу ни ма.

Тре ћи стуб је до пун ско 
до бро вољ но пен зиј ско оси-
гу ра ње. Упла те пре ми ја-до-
при но са та ко ђе се во де на лич ним 
ра чу ни ма оси гу ра ни ка и тај но вац 
(ко ји чи ни сред ства фон да) се ин ве-
сти ра, а оства ре на до бит се пе ри о-
дич но при пи су је из но си ма на сва-
ком лич ном ра чу ну. На овај на чин 
ис пла ће на ста ро сна пен зи ја не за ви-
си од го ди на рад ног ста жа (омо гу ће-
на је ис пла та и ли ци ма ко ја ни ка да 
ни су ра ди ла). Ви си на пен зи ја за ви си 
од ви си не до при но са, ду жи не члан-
ства у фон ду и при пи са не до би ти ко-
ја на ста је ин ве сти ра њем фон да.

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН?

За кон ска ре гу ла ти ва ко јом се ре-
гу ли шу пен зи о ни фон до ви и њи хо во 
упра вља ње је за си гур но нај у ре ђе ни-
ја област у срп ском за ко но дав ству. 
Др жа ва се до бро по тру ди ла да оси гу-
ра ула га ња у пен зи о не фон до ве и ту 
за и ста, што се ти че си гур но сти уло-
же них сред ста ва, не ма пу но раз ло га 
за за бри ну тост. Да би до бро вољ ни 
пен зиј ски фонд био ор га ни зо ван, по-
треб но је да На род на бан ка Ср би је 
дру штву за упра вља ње пен зиј ским 
фон до ви ма из да две до зво ле: до зво-
лу за рад и до зво лу за упра вља ње.

Осни ва чи дру штва за упра вља-
ње мо ра ју да до ка жу по у зда ност и 
оспо со бље ност за оба вља ње овог 

по сла. На род на бан ка Ср би је ће из-
да ва ти до зво ле на кон што про це ни 
да су осни ва чи по у зда ни и углед ни. 
На род на бан ка Ср би је има пра во 
да зах те ва до дат не ин фор ма ци је од 
осни ва ча и с њи ма по ве за ним ли ци-
ма и да ис пи та њи хо ву фи нан сиј ску 
си гур ност и углед. Осни вач ки ка пи-
тал дру штва за упра вља ње је ми ли-
он евра.

Дру штву ко је упра вља Фон дом 
су за бра ње на сва ри зич на ула га ња, 
а кон тро ла је ри го ро зна. Сва дру-

штва су у оба ве зи да сва ко днев но у 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња об-
ја вљу ју по дат ке о свом по сло ва њу и 
по себ но вред ност сво је ин ве сти ци о-
не је ди ни це ка ко би сва ки члан Фон-
да, у ко ли ко је не за до во љан ви си-
ном при пи са не до би ти и при но сом, 
мо гао да сред ства са свог ра чу на по-
ве ри на ста ра ње ку ћи за ко ју се опре-
де ли. На и ме, пре ма но вом За ко ну о 
до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви-

ма, до зво ље но је да не за до во љан 
члан јед ног оси гу ра ња мо же пре не-
ти ра чун у дру го, по свом из бо ру.

Оси гу ра ник, пре ма За ко ну, мо же 
оства ри ти пра во на при ват ну пен зи-
ју са на вр ше них 53 го ди не жи во та, 
ка да мо же рас по ла га ти са сред стви-
ма са свог лич ног ра чу на, а уште ђе-
на сред ства су на след на и мо же да 
их на сле ди за кон ски на след ник или 
осо ба ко ју вла сник ра чу на од ре ди. 
Ис пла та сред ста ва, на кон сти ца ња 
за кон ских усло ва, мо же би ти јед но-

крат на, про гра ми ра на 
или ком би но ва на. Бит но 
је ис та ћи и да дру штво 
ко је упра вља Фон дом 
на име сво јих тро шко ва 
мо же узе ти до 3 од сто 
од сва ке упла те и 2 про-
цен та од ма се сред ста ва 
Фон да го ди шње.

Ве о ма је те шко на-
пра ви ти тач ну ра чу ни цу 
ко ли ко би из но си ла та-
ква пен зи ја, али пре ма 

са да шњим про ра чу ни ма про сеч на 
при пи са на до бит ко ју оства ру ју пен-
зи о ни фон до ви не би тре ба ла да бу-
де ис под 8% про це на та:

Сред ства се на ра чун до бро вољ-
не пен зи је мо гу ула га ти нај ка сни је 
до на вр ше не 70. го ди не жи во та. 
Упла та се мо же по ву ћи пре уго во-
ре ног ро ка у слу ча ју ван ред них тро-
шко ва ле че ња или трај не не спо соб-
но сти за рад.

Ко све има пра во на упла ту до при но са
По ста ви ло се пи та ње ка те го ри ја ли ца ко ја су по ра зним осно ва ма рад-

но ан га жо ва на у Пред у зе ћу, а ко ја ће би ти об у хва ће на пен зиј ским пла ном 
Пред у зе ћа.

Не спор но је да сви за по сле ни ка ко на нео д ре ђе но та ко и на од ре ђе но 
вре ме тре ба да има ју пра во на упла ту до при но са;

Та ко ђе, за по сле ни ко ји се на ла зе на пла ће ном од но сно не пла ће ном 
од су ству тре ба ли би да има ју пра во на при сту па ње пен зи о ном пла ну без 
би ло ка квих огра ни че ња.

Ди рек ци ја за прав не по сло ве је да ла ми шље ње и да за по сле ни ко ји су 
при вре ме но спре че ни за рад због бо ле сти без об зи ра да ли спре че ност 
тра је до 30 или пре ко три де сет да на тре ба об у хва ти ти пла ном.

За по сле ни ма ко ји ма ми ру је рад ни од нос, у овом вре мен ском пе ри о-
ду ми ру ју сва пра ва и оба ве зе ко је се сти чу на ра ду па ће им ми ро ва ти и 
пра во на упла ту пен зиј ског до при но са до по врат ка на рад. Евен ту ал но 
по сто ји мо гућ ност да у вре ме ми ро ва ња рад ног од но са оба ве зу упла те 
до при но са пре у зму на се бе;

Ли ца ко ја су ан га жо ва на на при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма 
не ће би ти об у хва ће на Пен зиј ским Пла ном Пред у зе ћа.
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Иако је тр жи ште ка пи та ла у Ср би-
ји још не до вољ но раз ви је но, а дру-
штва ко ја упра вља ју до бро вољ ним 
пен зиј ским фон до ви ма има ју кра так 
стаж, оче ку је мо да ће при нос чла но-
ви ма, сте чен та ко што Фонд ула же но-
вац у по сло ве, би ти око осам од сто.

КОН КРЕТ НО

На ше пред у зе ће се опре де ли ло 
за мо дел по ко ме ће сва ки од за по-
сле них мо ћи сам да иза бе ре ком 
до бро вољ ном пен зиј ском фон ду ће 
при сту пи ти. Раз лог за ова кву од лу ку 
тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да је тре-
нут но ре ги стро ва но са мо не ко ли ко 
до бро вољ них пен зиј ских фон до ва 
и дру шта ва ко ја упра вља ју њи ма и 
да они по слу ју кра ће вре ме, та ко да 
ни је би ло мо гу ће на осно ву њи хо вог 
до са да шњег ра да из вр ши ти из бор 
са мо јед ног пен зиј ског фон да.

За са да је ли цен це да се ба ве овим 
по слом до би ло шест оси гу ра ва ју ћих 
ку ћа: Del ta-Ge ne ra li, Du nav, DDOR, Ra-
iff  e i sen-FU TU RE, Ga rant i NLB.

Ка ко би се фи на ли зо ва ла ова иде-
ја, Пред у зе ће је по чет ком мар та фор-
ми ра ло Ко ми си ју за спро во ђе ње 
по ступ ка ко ји прет хо ди до но ше њу 
од лу ке о ор га ни зо ва њу пен зиј ског 
пла на и уго во ра о пен зиј ском пла ну 
за за по сле не у ЈП ПТТ „Ср би ја”.

За да так ко ји је Ко ми си ја до би ла је 
да упо зна све за по сле не да је По шта 
Ср би је спрем на да за њих упла ћу је 
до при но се у до бро вољ не пен зиј ске 
фон до ве за ко је се за по сле ни опре-
де ле, као и да их упо зна ко ји су до са-
да ре ги стро ва ни пен зиј ски фон до ви 
и дру штва за упра вља ње њи ма.

Ко ми си ја тре ба да опре де ли по-
сту пак из ја шња ва ња за по сле них у 
ком пен зиј ском фон ду же ле да бу ду 
чла но ви, као и да са чи ни из ве штај 
са пред ло гом од лу ке о ор га ни зо ва-
њу пен зиј ског пла на и за кљу че ња 
уго во ра са сва ким од дру шта ва за 
упра вља ње пен зиј ским фон до ви ма 
за ко је су се за по сле ни опре де ли ли.

То прак тич но зна чи да ће се то-
ком апри ла спро ве сти из ја шња ва-
ње, а за тим и пот пи си ва ње уго во ра 
са дру штви ма за упра вља ње пен зиј-
ским фон до ви ма ка ко би прак тич но 
от по чео про грам до дат ног пен зи о-
ног оси гу ра ња.

Ди рек то ри рад них је ди ни ца ће 
би ти у оба ве зи да оба ве сте све за по-
сле не са про гра мом и обез бе де пу ну 
ин фор ми са ност ка ко би за по сле ни 
мо гли да се опре де ле. Син ди кат ПТТ 
Ср би је ће ак тив но уче ство ва ти у 
овом про це су ка ко би сви на ши чла но-
ви би ли ин фор ми са ни и упо зна ти са 
свим чи ње ни ца ма ко је мо гу да бу ду 
од зна ча ја при ли ком ода би ра пен зиј-
ског фон да. На да мо се да смо и овим 
тек стом по ја сни ли не ке чи ње ни це и 
од го во ри ли на пи та ња ко ја се ја вља ју 
ме ђу на шим члан ством, а ве за на су за 
до дат но пен зиј ско оси гу ра ње.

ИЗ БОР

И, на кра ју, ве о ма бит но пи та ње – 
ка ко и на осно ву че га иза бра ти Фонд 
са ко јим тре ба скло пи ти уго вор и по-
ве ри ти му но вац.

Тре нут но, по што се фон до ви још 
ни су до ка за ли сво јом ствар ном успе-
шно шћу у упра вља њу имо ви ном пен-
зиј ског фон да, сам из бор фон да је сли-

чан из бо ру бан ке код ко је ште ди те 
свој но вац, тј. ода бра ће те онај фонд 
у ко ји има те по ве ре ња. Ка сни је, ка-
да пен зи о ни фон до ви раз ви ју по сло-
ва ње, из бор фон да ће се за сни ва ти 
на при но су ко ји он оства ру је. Ако је 
сто па при но са ни ска, члан фон да мо-
же сво ја сред ства пре ба ци ти у дру ги 
фонд где је сто па при но са ви ша, при 
че му не пла ћа ни ка кву на кна ду, осим 
ствар них из да та ка ко ји су по треб ни 
да би се пре нос фи зич ки из вр шио. 
Ова сло бо да из бо ра по ве ћа ва од го-
вор ност ме на џе ра фон да и уна пре ђу-
је здра ву кон ку рен ци ју на тр жи шту.

Ипак, по ку ша ће мо да да мо не ке 
по дат ке и ука же мо на не ке од кри те-
ри ју ма ко ји су, по на шем ми шље њу 
бит ни за из бор.

Као пр во то је са мо име фон да, од-
но сно име осни ва ча и вла сни ка фон-
да и дру штва за упра вља ње фон дом. 
По но ви ће мо да су до са да ре ги стро-
ва на сле де ћа дру штва: Del ta Ge ne ra-
li, Du nav, DDOR, Ra iff  e i sen-FU TU RE, 
Ga rant и NLB.

Сле де ћи би тан по да так је вред-
ност ин ве сти ци о не је ди ни це и при-
пи са на до бит, али је то тре нут но, 
због чи ње ни це да Фон до ви ра де 
тек не ко ли ко ме се ци, ре ла тив но. На-
рав но, број чла но ва фон да и вред-
ност имо ви не не тре ба за не ма ри ти 
при ли ком из бо ра, а тре ба обра ти ти 
па жњу и на ви си ну на док на да ко-
је дру штва узи ма ју. У та бе ли ко ја 
сле ди мо же те про чи та ти упо ред не 
по дат ке за све ре ги стро ва не пен зиј-
ске фон до ве.

Oснивач
Број 

чланова 
фонда

Вредност 
имовине 

фонда

Вредност 
инвестиционе 

јединице

Накнада која 
се узима 

приликом 
уплате 

доприноса

Дунав – Добровољни 
пензијски фонд Компанија Дунав осигурање а. д. 58 000 12 000 000 € 1.000,00 RSD 2,8%

Raiff eisen - FUTURE Raiff eisen banka a.d. 559        62 500 € 1.071,10 RSD 3%

ДДОР – Пензија плус ДДОР Нови Сад 24 376   6 000 000 € 1.086,74 RSD 3%

Delta Generali – Добровољни 
пензијски фонд Delta Generali osiguranje 24 130 4 500 000 € 1.149,24 RSD 3%

Garant – Пензијско друштво Прво пензијско друштво – 
Љубљана I EKI Investment – Београд

NLB
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СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ

Спа си мо на шу По шту!
Ана ли зи ра ју ћи ста ње у на шем 

Пред у зе ћу и то пр вен стве но у на ме ри 
да од по сло вод ства и Вла де Ср би је до-
би је мо са гла сност за што ве ће уве ћа-
ње за ра да у овој го ди ни, на и шли смо 
на мно го про бле ма у функ ци о ни са њу 
По ште Ср би је.

Чи ње ни ца ко ја нас је по себ но за-
бри ну ла је да су по слов ни при хо ди та-
кви да не до зво ља ва ју зна чај ни је по-
ве ћа ње пла та за по сле ни ма, а раз ло га 
за та кво ста ње је мно го. Очи глед но 
је да они ко ји су над ле жни за По шту 
свој по сао не ра де ка ко тре ба, и да 
крив ци за по зи ци ју у ко ју смо до шли 
си гур но ни су рад ни ци, ко ји ре дов но 
до ла зе на по сао и са ве сно из вр ша ва-
ју сво је за дат ке. За то су они са пра вом 
не за до вољ ни ви си ном за ра да ко је су 
ме ђу нај ни жим у јав ном сек то ру. 

По ве ћа ње за ра да с по чет ка ове 
го ди не сва ка ко је де ли мич но спу сти-
ло тен зи је ме ђу за по сле ни ма, али су 
про бле ми са ко ји ма смо се су о чи ли 
ду го роч ни, баш као и по сле ди це. У же-
љи да про бу ди мо са вест од го вор них 
љу ди у Вла ди Ср би је и по сло вод ству 
ПТТ-а и кре не мо са ре ша ва њем про-
бле ма, обра ти ли смо се са оп ште њем 
за јав ност свим за по сле ни ма у ЈП ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја”, Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је, пред сед ни ку Управ ног од бо-
ра и ге не рал ном ди рек то ру По ште 
Ср би је, баш као и јав но сти.

На жа лост, уме сто бу ђе ња и су о ча-
ва ња са чи ње ни ца ма, иза зва ли смо 
бу ру не го до ва ња и прет њи од стра-
не ру ко вод ства Пред у зе ћа, а про бле-
ми су оста ли и че ка ју нас. Би ће ту и 
ка да до ђе но во ру ко вод ство, ка да се 
„плен” раз де ли ме ђу но вим ко а ли ци о-
ним парт не ри ма и ка да са зна мо ко јој 
од пар ти ја ко је чи не но ву вла ду „при-
па да мо”. Прет по ста вља мо да они то 
већ зна ју, али ни је с го рег да их под се-
ти мо на тре нут но ста ње у По шти.

Син ди кат ПТТ Ср би је обра ћа се 
јав но сти као и свим над ле жним ин-
сти ту ци ја ма у же љи да ука же на те-
жак по ло жај у ко ји је до ве де на По шта 
и ње ни за по сле ни.

Као пр во, јав но сти се пре зен ту ју 
фан та стич ни ре зул та ти по сло ва ње 
По ште, а то је у ствар но сти при ход 
од ди ви ден ди ко је упла ћу је Те ле ком 

и ко је се тро ше на от пла те енорм ног 
за ду же ња ПТТ-а и на до на ци је бу џе ту. 
Овај по да так ме ђу за по сле ни ма и гра-
ђа ни ма ства ра ла жну сли ку да је тај 
за ра ђе ни но вац про дукт по сло ва ња 
По ште. Са дру ге стра не, по штан ска де-
лат ност стаг ни ра. Исти на је да По шта 
у сво јој основ ној де лат но сти по слу је 
на гра ни ци ли квид но сти и да се ве о-
ма ма ло ра ди на уво ђе њу но вих услу-
га и ја ча њу по штан ске де лат но сти.

По след њих не ко ли ко го ди на по сло-
вод ство По ште се ба ви ло ис кљу чи во 
ве ли ким, за др жа ву про фи та бил ним 
по сло ви ма, док је основ на де лат ност 
за не ма ре на и пре пу ште на на не ми-
лост не ло јал ној кон ку рен ци ји. Та ко-
ђе тре ба ис та ћи и то да је ме наџ мент 
ко ји се ба ви по штан ском де лат но шћу 
очи гле но не до ра стао иза зо ви ма вре-
ме на. По шта се зад њих го ди на си сте-
мат ски уру ша ва, не де фи ни са ни су 
ци ље ви по слов не по ли ти ке, не ма 
стра те ги је и пла но ва раз во ја, не ма 
до вољ но ин ве сти ци ја ни ула га ња у 
раз вој но вих сер ви са и услу га чи ме се 
угро жа ва и са мо функ ци о ни са ње ПТТ 
Ср би је. Све је то по сле ди ца не бри ге 
др жа ве за По шту,  као и не до вољ ног 
ан га жо ва ња Управ ног од бо ра и по сло-
вод ства пред у зе ћа да по штан ском са-
о бра ћа ју до не су бо љи так.

Док се на ше по сло вод ство углав-
ном ба ви за вр ша ва њем ве ли ких др-
жав них по сло ва (ре от куп ак ци ја Те ле-
ко ма, пре да ја хо те ла и од ма ра ли шта 
у ко ја су ула га ли по штан ски рад ни ци, 
про да ја Моб те ла, пре да ја По штан ске 
ште ди о ниц ...), не ло јал на кон ку рен-
ци ја ула же у по штан ску де лат ност, а 
кад се ми про бу ди мо не ће мо има ти 
ни тр жи ште ни услу ге, тач ни је оста ће 
нам са мо оне услу ге ко је ни су про фи-
та бил не!

Јав ност тре ба да зна да др жа ва, 
из на ма не по зна тих и не схва тљи вих 
раз ло га, упор но из бе га ва да при ме ни 
За кон о по штан ским услу га ма (ко ји је 
сту пио на сна гу још 18. фе бру а ра 2005. 
го ди не!), као и да офор ми ре гу ла ци о-
но те ло (Ре пу блич ку аген ци ја за по-
штан ске услу ге) чи ја је над ле жност да 
ре гу ли ше ста ње на тр жи шту по штан-
ских услу га. Ова ко, са мо нам је од у зет 
мо но пол, али без од ре ђе них пра ви ла 

по на ша ња, што се на тр жи шту ма сов-
но зло у по тре бља ва на ште ту По ште.

Нај ви ше смо за бри ну ти због ве ли-
ких ду го ва ко ји су на пра вље ни, опет 
у име ве ли ких др жав них по сло ва – ре-
от ку па ак ци ја Те ле ко ма и от ку па за ду-
же ња Моб те ла код по слов них ба на ка.  
Обе ћа но нам је да ће се при ли ком пр-
ве при ва ти за ци је не ког од за ви сних 
пред у зе ћа По шти вра ти ти уло же ни 
но вац, на ми ри ти ду го ви и ски ну ти хи-
по те ке са на ших обје ка та. Моб тел је 
про дат, др жа ва је узе ла ве ли ки но вац, 
а По шта од то га ни је до би ла ни шта. 
Пре ва ре ни смо, иако на спо ра зу му ко-
јим је пред ви ђе но вра ћа ње уло же ног 
нов ца и раз ду же ње сто ји пот пис ре-
сор ног ми ни стра и пе чат вла де.

По след ња де ша ва ња и крај ње сум-
њив на чин на ко ји је По штан ска ште-
ди о ни ца оте та од По ште, пре вр ши ла 
су ме ру. У свој тој оти ма чи ни на ших 
хо те ла, Моб те ла и са да Ште ди о ни це, 
По шта и по штан ски рад ни ци про шли 
су ја ко ло ше. По шта оста је без ка пи та-
ла и оте та су јој уло же на сред ства, а 
по штан ски рад ни ци оста ли су без пра-
ва на ак ци је у тим за ви сним пред у зе-
ћи ма. На кра ју, ја сан нам је сце на рио 
да се што пре от ме и про да све што се 
про да ти мо же, а да ће По шта оста ти 
без шан се да се но си са но вим иза зо-
ви ма и кон ку рен ци јом ко ја је већ ту.

Сма тра мо да су за ова кво ста ње 
од го вор ни Вла да Ср би је као вла сник, 
Управ ни од бор као екс по нент вла де и 
чел ни љу ди пред у зе ћа ко ји спро во де 
ова кву по ли ти ку.

Зна мо да су ма ле шан се да про бу-
ди мо са вест од го вор них , про ме ни мо 
по сто је ће ста ње и на мет ну ти сце на-
рио, али сма тра мо за оба ве зу да јав-
ност, као и све на ше за по сле не, упо-
зна мо са чи ње ни ца ма.

Та ко ђе, сво јом оба ве зом сма тра мо 
и то да свим рас по ло жи вим ме то да ма 
син ди кал не бор бе ути че мо на пре ва-
зи ла же ње по сто је ћег ста ња и ра ди мо 
на за шти ти за по сле них, имо ви не и де-
лат но сти ко јом се ба ви мо.

У то ме оче ку је мо ап со лут ну по др-
шку за по сле них, али и свих ко ји ма је 
По шта основ ни из вор ег зи стен ци је.
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Ре грес и то пли оброк оба ве за
по сло да ва ца

        НО ВИ МО ДЕЛ ОБ РА ЧУ НА ЗА РА ДЕ

Опре зно у нор ми ра ње
У ви ше на вра та Син ди кат ПТТ Ср-

би је по кре тао је ин ци ја ти ве да 
се у на шем Пред у зе ћу ко нач но, на 
пра ви чан на чин и у скла ду са уло же-
ним ра дом, по де ли „део ко ла ча” зва-
ни за ра да. Ста во ви ко је за сту па мо 
су, пре све га, уки да ње урав ни лов ке 
по ко јој смо сви исто пла ће ни без об-
зи ра на уло же ни рад.

Про шле го ди не је Скуп шти на Син-
ди ка та ПТТ Ср би је (а и ње гов Глав ни 
од бор) рас пра вља ла о овој те ми и 
до не та је од лу ка да се зах те ва хит но 
ак ти ви ра ње про јек та „Кри те ри ју ми 
за за ра де”, као и хи тан од го вор по-
сло вод ства о ро ко ви ма ње го ве при-
ме не, о ра спо ну за ра да и анек су ва-
же ћег Ко лек тив ног уго во ра.

Да би овај по сао био ква ли тет но 
оба вљен и да ни ко од за по сле них не 
бу де оште ћен, по треб но је да рас по-
ла же мо са ква ли тет ним по да ци ма. 
Из вр шни од бор, а по себ но ње го ви 
чла но ви за ду же ни за тех но ло шка 
пи та ња Мом чи ло Је ли сав чић и 
Дра ган Ра до је вић, ак тив но пра те 
при пре му Пред у зе ћа за при ме ну но-
вог мо де ла кри те ри ју ма и по ред чи-
ње ни це да син ди ка ти још зва нич но 
ни су укљу че ни у чи тав про цес. Ипак, 
не зва нич но има мо на ја ве да се ин те-
зив но ра ди на при пре ми мо де ла за 
об ра чун за ра да за по сле них у тех но-
ло шком про це су и да ће он по че ти 
да се при ме њу је у то ку 2007. го ди не.

Чи ње ни це

Да под се ти мо на не ке чи ње ни це. 
Еле мен ти од ко јих за ви си за ра да 

за оба вље ни рад и вре ме про ве де но 
на ра ду су:

–  основ на за ра да,
–  део за ра де по осно ву рад ног 

учин ка,
–  уве ћа на за ра да.

Део за ра де по осно ву рад ног 
учин ка се ис ка зу је у слу ча је ви ма ка-
да има по тре бе и на чи на да се пра те 
и утвр ђу је раз ли ка у ре зул та ти ма ра-
да за по сле них и на осно ву то га вр ши 
ди фе рен ци ја ци ја за ра да.

По тре ба за ди фе рен ци ја ци јом 
у за ра да ма у ЈП ПТТ „Ср би ја” се осе-
ћа већ ду жи вре мен ски пе ри од, али 
је спо ран на чин ка ко то спро ве сти. 
Пре го то во две го ди не се при о ну ло 
на тај по сао и Ди рек ци ја за еко ном-

Це на ра да оста лих за по сле них у 
рад ним је ди ни ца ма утвр ђу је се на 
ни воу про сеч не це не ра да ЈПМ (сва-
ке рад не је ди ни це).

Це на ра да за по сле них у рад ним 
је ди ни ца ма Из да вач ка де лат ност, 

АКТУЕЛНО

ске по сло ве је ура ди ла про је кат 
„Кри те ри ју ми за за ра де” као по ла зни 
ма те ри јал ко ји би да љом раз ра дом 
до вео до ко ли ко то ли ко прав де ни је 
уну тра шње пре ра спо де ле за ра да.

Три основ на кри те ру ју ма су:

–  про дук тив ност је ди ни це по-
штан ске мре же (ЈПМ),

–  еко но мич ност ЈПМ,
–  за ра ђи вач ка спо соб ност ЈПМ.

Про дук тив ност ЈПМ про ис ти че 
из нор ма ми ну те и бро ја рад них да-
на (40 бо до ва).

Еко но мич ност ЈПМ про ис ти че из 
нор ма ми ну те и по слов них рас хо да 
(30 бо до ва).

За ра ђи вач ка спо соб ност ЈПМ про-
ис ти че из по слов ног при хо да и нор-
ма ми ну те (30 бо до ва).

Укуп на це на ра да у ЈПМ са сто ји 
се од:

–  фик сне це не ра да,
–  ва ри ја бил не це не ра да,
–  ко рек ци је фик сне це не ра да.

Ауто-сер вис, Одр жа ва ње, ЦЕП и КДС 
утвр ђу је се на ни воу про сеч не це не 
ра да свих рад них је ди ни ца по штан-
ске де лат но сти. 

Шта смо уочи ли

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње ста ти-
стич ке по дат ке и нор ме ко је су тре-
нут но у при ме ни, до шли смо до сле-
де ћих за кљу ча ка: 

1.  По да ци ко ји су еви ден ти ра ни у 
ста ти сти ци и ко ји ис ка зу ју ве ли-
ку раз ли ку услу га у не ким тех но-
ло шким про це си ма, по ка зу ју да 
се као ме ри ло ова ко утвр ђе ног 
ра да не мо гу узи ма ти као основ 
за об ра чун за ра да јер су не тач-
ни и као та кви мо гу у ве ли ком 
про цен ту да ути чу на пла ћа ње 
не чи јег не ра да и ди рект но ума-
ње це ну не чи јег ра да.

2.  Рад не је ди ни це (из у зев не ко ли-
ци не) ни су по све ти ле до вољ-
но па жње и озбиљ но сти при-
ли ком при ку пља ња и об ра де 

Радници поште: Убудуће зарада према резултатима рада
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ста ти стич ких по да та ка. Има 
слу ча је ва да су на по сло ве ста-
ти сти ча ра рас по ре ђи ва ни рад-
ни ци ко ји не ма ју до вољ но или 
пак не ма ју ни ка квог ис ку ства у 
тех но ло ги ји.

3.  До са да шњим пра ће њем ра да 
ста ти сти ча ра до шли смо до за-
кључ ка да је кон тро ла њи хо вог 
ра да у слу жба ма за еко ном ске 
по сло ве рад них је ди ни ца не-
до вољ на. Сма тра мо да би кон-
тро ла ра да ста ти сти ча ра би ла 
ква ли тет ни ја у Слу жби за по-
штан ски са о бра ћај.

4.  Чи ње ни ца је да би из бор ква ли-
тет ни јег и оспо со бље ног ка дра 
из ре до ва рад ни ка Слу жбе за 
по штан ски са о бра ћај до при-
нео на ква ли те ту и тач но сти 
при ку пље них по да та ка.

5.  Не до вољ на са рад ња Ко ми си је 
за из ра ду Пра вил ни ка о ста ти-
сти ци и нор ма ма са љу ди ма 
из Ди рек ци је за еко ном ске по-
сло ве, са ци љем по ја шње ња 
по је ди них ка те го ри ја услу ге и 
про це са ра да, а у сми слу ква ли-
тет ни јег пра ће ња, кон тро ле и 
об ра де ста ти стич ких по да та ка.

Шта пред ла же мо

На осно ву на ве де них за па жа ња, 
сма тра мо да је нео п ход но пред у зе-
ти сле де ће:

1.  При ме ну ис пла те за ра да по мо-
де лу оства ре не про дук тив но-
сти тре ба од ло жи ти до мо мен та 
ка да об ра да ста ти стич ких по да-
та ка бу де на за до во ља ва ју ћем 
ни воу (бар 95 од сто тач но сти).

2.  Тре ба фор ми ра ти стал ну ко ми-
си је за пра ће ње, при ку пља ње 
и об ра ду ста ти стич ких по да та-
ка на ни воу Пред у зе ћа. У са став 
те ко ми си је оба ве зно тре ба да 
уђу и пред став ни ци ре пре зен-
та тив них син ди ка та.

3.  По сло ве ста ти сти ча ра ве за ти 
по рад ним је ди ни ца ма за слу-
жбе за по штан ски са о бра ћај из 
прак тич них и ква ли та тив них 
раз ло га.

4.  По ди ћи ни во од го вор но сти за 
об ра ђе не ста ти стич ке по дат ке, 
ка ко ди рек то ра РЈ, та ко и рад-
ног ме ста ста ти сти ча ра. По ди-

ћи ни во од го вор но сти за све 
слу жбе у РЈ.

5.  Уве сти оба ве зну ко ор ди на ци ју 
ра да Ко ми си је за пра ће ње и при-
ку пља ње ста ти стич ких по да та ка 
са ко ор ди на то ри ма за ста ти сти-
ку на ни воу рад них је ди ни ца.

6.  Уве сти нор ми ра ње свих про це-
са ра да и свих услу га у тех но ло-
шком про це су и оп ти ми зи ра ње 
бро ја не нор ми ра них рад ни ка. 

7.  По нов но пре и спи та ти по је ди не 
нор ме и утвр ди ти нор ме за но-
ве услу ге ко је су се у ме ђу вре-
ме ну по ја ви ле.

За кљу чак

Наш син ди кат се ап со лут но за ла-
же да сва ки за по сле ни за ра ду при ма 
сход но уло же ном ра ду, јер ко нач но 
тре ба одво ји ти рад од не ра да. Не 
за ла же мо се за бр зо пле та ре ше ња 

ЗА ПО ЧЕ ЛО КО ЛЕК ТИВ НО ПРЕ ГО ВА РА ЊЕ

Ва жни за да ци пред
пре го ва рач ким ти мом

и рад на осно ву по гре шних по ка за-
те ља. Лош сце на рио је да не ко од за-
по сле них због по гре шних по да та ка 
бу де оште ћен у та ко ва жној ства ри. 
Сма тра мо да је по треб но уна пре ди-
ти и по пра ви ти Пра вил ник о ста ти-
сти ци и нор ма ма. По сао око то га тре-
ба да бу де пер ма нен тан и за по сле ни 
ко ји би се ти ме ба ви ли тре ба да бу ду 
у стал ном за се да њу.

Ин си сти ра ће мо на ак ту ел ном 
уче шћу у овом про јек ту, јер смо по-
ка за ли и до ка за ли да је син ди кат у 
свим ко ми си ја ма, те ли ма и ор га ни-
ма где се рас пра вља о рад нич ким 
пра ви ма био ко рек тив ни фак тор и 
да су ре ше ња у чи јој смо из ра ди и 
уче ство ва ли по пра ви лу и ква ли тет-
ни ја. Ка ко се ов де ра ди о за ра да ма, 
то је и до дат ни мо тив да на ше ан га-
жо ва ње бу де још ве ће.

По што у ав гу сту ове го ди не ис-
ти че ва же ћи Ко лек тив ни уго вор, 
ини ци ра но је от по чи ња ње из ра де 
пред ло га но вог КУ и на том по слу 
ра де пред став ни ци оба ре пре зен-
та тив на син ди ка та и пред став ни-
ци по сло вод ства Пред у зе ћа.

Наш пре го ва рач ки тим ко ји ра-
ди на овом од го вор ном по слу, има 
за да так да од бра ни до бра ре ше-
ња из ва же ћег тек ста, по себ но из 
де ла рад но-прав не за шти те ко јим 
се за по сле ни шти те од по сле ди ца 
евен ту ал них тех но ло шких ви шко-
ва за по сле них.

По ста вље ни су за да ци да се 
но ви текст Ко лек тив ног уго во ра 
по бољ ша и да се у ње га уве ду и не-
ке но ве ка те го ри је, пр вен стве но у 
ци љу бо ље за шти те и оства ри ва-
ња ве ћих пра ва рад ни ка По ште 
Ср би је.

Ин си сти ра ће мо да се уба ци по-
гла вље ко јим се ре гу ли ше до дат но 
пен зи о но оси гу ра ње, тра жи ће мо 
уче шће за по сле них у од бо ри ма 
за без бед ност и за шти ту на ра ду, 

а сма тра мо и да по сло вод ство тре-
ба да де ли суд би ну за по сле них и 
се уба ци део у ко лек тив ни уго вор 
ко јим би се ре гу ли са ла пи та ња њи-
хо вих за ра да.

На ши пред ло зи су та ко ђе и да 
се ко е фи ци јент за ми ну ли рад по-
ве ћа са 0,4 на 0,5 од сто, за тим да 
се рад на дан др жав ног и вер ског 
пра зни ка пла ћа 150 про це на та 
(уме сто до са да шњих 135 од сто), да 
се до да так за ноћ ни рад по ве ћа са 
са да шњих 35 на 45 про це на та, као 
и да се рад не де љом пла ћа за пет 
од сто ви ше не го до са да.

До бро вољ ни да ва о ци кр ви 
ће, пре ма на шем пред ло гу, има ти 
прак тич но три уме сто до са да шња 
два сло бод на да на. Ука за ла се и 
по тре ба да се пре ци зно уре ди пре-
ко вре ме ни рад, као и да се уве де 
кон тро ла за по шља ва ња на нео д-
ре ђе но вре ме и да се по тре бе за 
по пу ном рад них ме ста оба вља ју, 
пр вен стве но, из соп стве них из во-
ра где год је то мо гу ће.
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ма ју фир ме ко је и не ма ју по треб не 
до зво ле или пак ра де не по шту ју ћи 
основ не нор ме и за ко не. Та ко се па-
ке ти пре но се без ам ба ла же, но вац 
од от куп ни на се вра ћа на ру ке по-
ши ља о цу без упла та пре ко ра чу на, 
јав ни пре во зни ци пре во зе но вац и 
ко ре спо ден ци ју, ауто-де ло ве и низ 
дру гих роб них по ши ља ка, ма да за 
то ни су ре ги стро ва ни.

Све то оне мо гу ћа ва По шти Ср-
би је да па ри ра та квом ви ду кон ку-
рен ци је и за то до ла зи до сма ње ња 
бро ја услу га и гу бље ња по је ди них 
по сло ва, чак и ве ли ких ко ри сни ка. 
Дру ги раз лог ло ше по слов не по ли-
ти ке је не сна ла же ње ме на џе ра из 
ре до ва по сло вод ства у усло ви ма 
по ја вљи ва ња оштре кон ку рен ци је 
или пак све сног про те жи ра ња – омо-
гу ћа ва ња раз во ја при ват ног сек то-
ра. Де ша ва се да, за хва љу ју ћи ло шој 
про це ни ме наџ мен та, кре не мо са но-
вом услу гом ко ја се на ве ли ка вра та 
увр сти у „ме ни“ услу га Пред у зе ћа, а 
да кроз пар го ди на не до вољ ним ула-
га њем до зво ли мо да нас кон ку рен ти 
пре тек ну. Има и слу ча је ва да за по је-
ди не по сло ве, на ја вљи ва не као „по-
сло ви де це ни је“, по сле пар го ди на 
кон ста ту је мо да су про ма шај.

Ме ђу тим, по ста ром не пи са ном 
пра ви лу, за та кве про ма ша је и ло-
ше про це не ни ка да ни су озна ча-
ва ни крив ци. ПТТ је ту да тр пи све 
хи ро ве по ли ти ча ра и ло ше по те зе 
од њих по ста вље них ка дро ва. У нај-
го рем слу ча ју, сти дљи во су оба вља-
не сме не ка дро ва уз оба ве зна „ухле-
бља ва ња” на по ло жа ји ма са вет ни ка 
и не ких слич них рад них ме ста. Као 
про из вод та квих по те за, до ла зи до 
гу бље ња услу га и стра те шких парт-
не ра са јед не стра не и на го ми ла ва-
ња не про из вод ног и не по треб ног 
ка дра са дру ге стра не. Ра ци о на ли за-
ци ја ка дро ва, ко ја је у крај њем слу-
ча ју оправ да на, оба вља се на про из-
вод ним ме сти ма, али се оду го вла чи 

Пе ри од тран зи ци је кроз ко ји 
про ла зи на ша зе мља уве ли ко 

је за шао у за вр шну фа зу. Пред у зе ћа 
(на ро чи то дру штве на) или су „про па-
ла“ или су про да та у бес це ње, јер је 
не мар ко ји је у њи ма вла дао то ком 
дру ге по ло ви не осам де се тих и де ве-
де се тих го ди на про шлог ве ка до вео 
до то га да као та кве ни су мо гле оп-
ста ја ти у све ту кон ку рен ци је и гу бит-
ка мо но по ла. Ве ли ки број рад ни ка 
ко ји је у њи ма био за по слен (ма кар 
и фор мал но), про гла ша ван је ви-
шком или је, за хва љу ју ћи спо соб но-
сти син ди кал них ак ти ви ста и до бре 
во ље по сло да ва ца, ус пео да уз не ку 
на кна ду, оде из пред у зе ћа ко ја су ка-
сни је про да ва на или, бо ље ре че но, 
по кла ња на. Ру ку на ср це, она ви ше 
и ни су вре де ла. Као та ква, за со бом 
су ву кла ве ли ка ду го ва ња и не ис пла-
ће на по тра жи ва ња рад ни ци ма и по-
ве ри о ци ма.

Си ту а ци ја код јав них пред у зе-
ћа је ма ло дру га чи ја. Њих је то ком 
на ве де ног вре мен ског раз до бља 
власт др жа ла чвр сто под сво јим 
над зо ром. Ве ли ки уплив вла сти у 
по сло ва ње јав них пред у зе ћа је био 
чи сто по ли тич ки, што је, на жа лост, 
и са да слу чај. Увек су та ко за до во ља-
ва ни пар тиј ски прох те ви, а за хит не 
ин тер вен ци је у бу џе ту су им опет 
слу жи ла „до бро сто је ћа“ јав на пред-
у зе ћа из ко јих су цр пи ли по треб на 
сред ства да „за кр пе“ на ста ле пра-
зни не. Про да ја Те ле ко ма на са мом 
кра ју про шлог ве ка је би ла по ли тич-
ки мо ти ви са на и у том мо мен ту је 
уне ла со ци јал ни мир у ве ли ки део 
гра ђан ства и „про ду жи ла жи вот“ 
вла да ју ћој струк ту ри.

И да нас је у јав ним пред у зе ћи ма 
си ту а ци ја слич на. Углав ном их ко-
ри сте за по пу ња ва ње пра зни на у 
бу џе ту, а то нај лак ше ра де ка да на 
че лу тих пред у зе ћа има ју сво је по-
вер љи ве љу де. На њих ла ко ути чу 
и пре ко њих ла ко спро во де од лу ке. 
Што им је ру ко вод ство ода ни је, све 

РЕ СТРУК ТУР И РА ЊЕ

Не ки ма мај ка, а не ки ма ма ће ха

Све ово ва жи и за на ше пред у зе-
ће. Ру пе у бу џе ту су при о ри тет а ка-
сни је, ако не што пре о ста не, но вац 
се мо же ко ри сти ти и за соп стве не 
по тре бе. Је ди но се та ко мо же об-
ја сни ти ду ги пе ри од не у ла га ња у 
соп стве не ка па ци те те, нео б на вља-
ње основ них сред ста ва за рад, а са 
дру ге стра не ре дов не „до на ци је“, 
бу џе ту ко је су сва ке го ди не на зах-
тев од го ва ра ју ћих ми ни стар ста ва 
ис по што ва не. Док у све ту ве ли ки 
до на то ри углав ном до би ја ју по вла-
шће ња у на ред ном по слов ном пе-
ри о ду или се осло ба ђа ју не ких по-
ре ских став ки, код нас је су прот но. 
Ве ли ке свет ске ком па ни је ко ри сте 
до дат не, нон-кор, де лат но сти ка ко 
би за др жа ле или пак осво ји ле но ве 
ко ри сни ке, код нас се те услу ге из-
два ја ју под пла штом не е фи ка сно сти 
и не про фи та бил но сти!?!

И по ред за кон ске ре гу ла ти ве, 
до зво ља ва се да нам по сло ве узи-

Момчило Јелисавчић

им се ве ће гре шке пра шта ју. Сто га 
је ја сно да по сло вод ство од но сно 
са да шњи, мо дер ним жар го ном ре-
че но, топ-ме наџ мент ис кљу чи во и 
пре вас ход но ис пу ња ва зах те ве по-
ли ти ча ра ко ји су у том мо мен ту на 
вла сти и слу же им као по моћ за што 
ду же оп ста ја ње на вр ху.
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на ра ци о на ли за ци ји ад ми ни стра ци је 
и ру ко вод ства. 

Да се по ли ти ча ри се те ПТТ-а са мо 
ка да им тре ба ју до на ци је или рад но 
ме сто за њи хов ка дар, го во ри и слу-
чај Не кер ма на и Кве леа. Ис хи тре ном 
за кон ском ре гу ла ти вом, гра ђа ни ма 
смо по ди гли из нос за увоз нео ца ри-
ње не ро бе са 20 на 100 евра вред-
но сти и то у вре ме пот пи си ва ња уго-
во ра о не сме та ном про ме ту ро ба и 
услу га CEF TA, па смо на тај на чин вла-
сти том пред у зе ћу оте ра ли зна чај ног 
по слов ног парт не ра. Ти ме смо про-
дук тив ност ПТТ-а у мо мен ту по вла че-
ња Не кер ма на спу сти ли за чи та вих 
11 од сто. 

Ста ро је пра ви ло да, ка да се јед-
ном уви де гре шке, углав ном би ва 
ка сно. По ку ша ји да се ре ви та ли зу је 
услу га пост-екс прес до ла зи за ка сне-
ло, па је и план ду пли ра ња тих услу га 
у те ку ћој го ди ни не ре а лан из ви ше 
раз ло га. Чи ње ни ца је да смо у не ким 
ра ни јим вре ме ни ма про пу сти ли да 
ко ри сни ке „ве же мо“ за се бе док још 
ни су има ли скло пље не уго во ре са 
кон ку рен ти ма. Са да се мо ра ула га ти 
ду пло ве ћи на пор да се исти „при во-
ле“ да про ме не опе ра те ра. На стра ну 
то што је у ме ђу вре ме ну кон ку рент 
оја чао и оспо со био се за тр жи шну 
утак ми цу и по врх све га ужи ва ве-
ли ку на кло ност вла сти у сми слу не-
по што ва ња про пи са. У том слу ча ју, 
ПТТ-у су шан се да удво стру чи број 
услу га и при хо де од пост-екс пре са 
ми ни мал не.

За бри ну тост за суд би ну ПТТ-а уве-
ћа ва и чи ње ни ца да смо из гу би ли ве-
ћин ско вла сни штво над По штан ском 
ште ди о ни цом, пре ко ко је ра ди мо ве-
ли ки број услу га са ста нов ни штвом. 
Пр ви знак окре та ња По штан ске ште-
ди о ни це од нас је да ва ње по сло ва 
„при ку пља ња па за ра“ дру гом опе ра-
те ру. Шта ће би ти њи хов сле де ћи ко-
рак оста је да ви ди мо. У ме ђу вре ме-
ну, Син ди ка ту ПТТ Ср би је је оста ло 
да тра га за од го вор ни ма за то што 
је По шта Ср би је из гу би ла ве ћин ско 
пра во упра вља ња над ин сти ту ци-
јом ко ју је ПТТ и осно вао да ле ке 
1921 го ди не.

М. Је ли сав чић

ЈОШ ЈЕД НОМ О СЛУ ЧА ЈУ ПО ШТАН СКА ШТЕ ДИ О НИ ЦА

Сра мо та за мно ге
На ста вак ту жне при че о По штан-

ској ште ди о ни ци ве ро ват но ће епи-
лог до би ти на су ду јер су се мно ги, 
пре ма на шем ми шље њу, огре ши ли 
у по ступ ку ко јим је По шта Ср би је 
пре ста ла да бу де ве ћин ски вла сник 
сво је бан ке.

Це ла при ча, на жа лост, као по оби-
ча ју кре ће од др жа ве ко ја се и ово га 
пу та при ка за ла у ру жном све тлу. На-
и ме, и по ред чи ње ни це да жи ви мо у 
сло бод ном, де мо крат ском дру штву, 
из гле да да се ве ли ки, др жав ни по-
сло ви и да ље за вр ша ва ју на крај ње 
сум њив на чин. Све кре ће са За кључ-
ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је од 16. 
но вем бра 2006. го ди не, ко јим др жа-
ва на од ре ђен на чин на ме ће од лу ку 
о ди стри бу ци ји (без јав не по ну де) 
тре ће еми си је обич них ак ци ја бан-
ке „По штан ска ште ди о ни ца” а. д. ра-
ди по ве ћа ња ка пи та ла бан ке.

Та ко ђе се на ме ће и од лу ка да 
баш др жа ва „ку пи“ те ак ци је и по ста-
не ве ћин ски вла сник, та ко што из ми-
ру је ду го ве ко је ни ко од ор га на ко ји 
кон тро ли шу по сло ва ње ПШ до та да 
ни је ви део. Да ли су ти ду го ви пре-
ма др жа ви ствар но по сто ја ли или 
су скри ва ни од По ште и јав но сти, 
ни смо ус пе ли да са зна мо. Ни смо 
са зна ли ни ка ко је мо гу ће да Вла-
да РС сво јим за кључ ци ма пре кра ја 
вла снич ку струк ту ру у јед ном ак ци-
о нар ском дру штву и шта је то, у ства-
ри, за кљу чак вла де.

Ни шта бо ље ни смо про шли ни ка-
да смо по ку ша ли да са зна мо ка ко је 
кон крет но спро ве де на ак ци ја у ко јој 
је По шта пре ста ла да бу де ве ћин ски 
вла сник Ште ди о ни це. На и ме, Скуп-
шти на ПШ, у ко јој тог тре нут ка По-
шта има ап со лут ну ве ћи ну, је ди на је 
мо гла да до не се та кву од лу ку и то на 
осно ву на ло га Управ ног од бо ра Јав-
ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би-
ја”, ко ји о овој те ми ни ка да ни је рас-
пра вљао, а ка мо ли до но сио од лу ке! 

Да би до шли до исти не, кре ну ли 
смо ре дом: пред сед ник Скуп шти не 
ПШ твр ди да је од лу ку до нео на-
кон кон сул та ци ја са пред сед ни ком 

Управ ног од бо ра и ге не рал ним 
ди рек то ром По ште Ср би је, док са 
дру ге стра не они твр де да о то ме не 
зна ју ни шта!?

За кљу чак Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је број 00–339/2006–002 има озна ку 
ПО ВЕР ЉИ ВО па не мо же мо да га 
об ја ви мо, Од лу ка Управ ног од бо ра 
ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” о про ме-
ни вла снич ке струк ту ре По штан ске 
ште ди о ни це не по сто ји, као ни на-
лог Скуп шти ни ПШ ка ко да гла са по 
овом пи та њу, а из ја ве кључ них љу ди 
су у пот пу ној су прот но сти. Има ју ћи 
све ово у ви ду, Из вр шни од бор Син-
ди ка та ПТТ Ср би је ни је имао дру гог 
из бо ра већ да до не се Од лу ку о ан га-
жо ва њу правног саветника.

Кључ на пи та ња су за нас да ли 
је за од лу ку о про ме ни вла снич ке 
струк ту ре По штан ске ште ди о ни це 
мо гао да гла са би ло ко без прет ход-
не од лу ке до та да шњег вла сни ка 
(По шта Ср би је), а пи та ње је и ка ко 
би суд ре а го вао на чи ње ни цу да се 
ЗА КЉУЧ ЦИ МА пре кра ја ју ак ци о нар-
ска дру штва без од лу ка ак ци о на ра. 

Не ка да моћ ни ПТТ си стем у не-
по сред ној про шло сти је нај пре про-
дао Те ле ком (др жа ва узе ла па ре) да 
би га за тим по но во ку пио (за ду жи ла 
се По шта), а не дав но је трај но остао 
без сво јих хо те ла, вла сни штва у 
Моб те лу, а са да и у По штан ској ште-
ди о ни ци. У свим тим по сло ви ма 
др жа ва (као и не ки по је дин ци) је до-
бро про шла, па је са мо од Моб те ла 
у бу џет ушло ви ше од 1,5 ми ли јар де 
евра, док су, са дру ге стра не, рад ни-
ци По ште, ко ји су ула га ли у све те 
при вред не су бјек те, ни ка да ни шта 
од њих ни су до би ли.

И овим по те зом др жа ве, ка да је 
Ште ди о ни ца у пи та њу, рад ни ци По-
ште гу бе шан су да при ли ком при ва-
ти за ци је стек ну пра во на ак ци је. То 
је, по ред стра ха за оп ста нак плат ног 
про ме та у ПТТ-у, до во љан раз лог да 
овом пи та њу по све ти мо по себ ну па-
жњу и да до кра ја ин си сти ра мо на 
ње го вом, нај пре ра све тља ва њу, а 
за тим и ре ше њу.
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Ста ти сти ка има сво је ме сто и у син-
ди кал ном ра ду, по го то во у по след-

ње вре ме. Сва ки зах тев и ини ци ја ти ва 
ко ја кре не пре ма по сло вод ству или 
над ле жним ми ни стар стви ма мо ра би-
ти до бро об ја шње на и пот кре пље на 
чи ње ни ца ма. Не рет ко мо ра мо има ти 
го то ва ре ше ња и као та ква их по ну ди-
ти јер мо дер ни син ди ка ти све ви ше 
при ме њу ју суп тил ни је ме то де бор бе 
не го што су то штрај ко ви и про те сти. 
Мо ра се зна ти шта се же ли, вр ши ти 
при ти сак пред ла жу ћи кон крет на ре-
ше ња за по је ди не про бле ме.

Ста ти сти ка ту за у зи ма сво је ме сто 
и пот кре пљу је ре ше ња и зах те ве али 
и ука зу је на про бле ме па као та ква де-
лу је и пре вен тив но.

Ово се по себ но мо же ре ћи за ста ти-
сти ку по штан ских услу га. На и ме, ка да 
је ста ти сти ка у пи та њу, на син ди кал-
ном ни воу се углав ном рас пра вља о 
ње ној тач но сти, о нор ма ма и слич но.

Ме ђу тим, зва нич ни ста ти стич ки 
по да ци о ни воу услу га нам мо гу да ти 
за ни мљи ву сли ку трен да услу га и мо-
гу ћим бу ду ћим де ша ва њи ма. У Та бе ли 
бр.1 је при ка зан фи зич ки обим услу га 
ко је се из вр ше у на шем Пред у зе ћу, а 
сва ка ко да је ту „по шта ри ма“ нај ин те-
ре сант ни ји по да так о по штан ским и 
нов ча ним услу га ма.

Као што се из Та бе ле бр.1 мо же 
ви де ти, По шта Ср би је је 2006. го ди не 
оства ри ла 15 од сто ви ше услу га не го 
2005. го ди не. Ка да зна мо да се број за-
по сле них стал но сма њу је, то нам да је 
ја сну сли ку ко ли ко се про цен ту ал но 
ви ше ра ди у По шти што, на жа лост, 

ла и оспо со бље но је сто ти нак но вих 
рад ни ка за вр ло спе ци фич не за дат ке 
оба вља ња ку рир ске слу жбе.

Ка да је реч о нов ча ним услу га ма, 
мо же се ре ћи да су оне је дан од си-
но ни ма за По шту Ср би је. На жа лост, 
че сто се при по ми ња њу нов ча них 
услу га се ти мо и ре до ва, гу жви у да не 
ис пла те пен зи ја и ве ли ких пра зни-
ка, али чи ње ни ца је да би По шта без 
ових услу га би ла као „ку ћа без кро ва“. 
То ком 2006. го ди не ни во нов ча них 
услу га је био на ни воу оног из 2005. 
го ди не, а већ го ди на ма уче шће ових 
услу га у укуп ном оби му услу га из но си 
око 30 про це на та.

Ипак, овом при ли ком би се ма ло 
ду бље освр ну ли на на шу основ ну 
услу гу, ко ја је за штит ни знак По ште 
Ср би је – пи смо но сна услу га. Пра ће-
њем пи смо но сних услу га од 2000. 
го ди не, ви ди мо да ова тра ди ци о нал-
на услу га има уз ла зну пу та њу, да се 
успе шно раз ви ја и ти ме по би ја све 
уче ста ли је из ре ке ти па: „Ко још пи ше 
пи сма?“. Ипак не тре ба се за ва ра ва ти 
овом ста ти сти ком јер тре ба има ти у 
ви ду да смо до 2000. те го ди не као др-
жа ва би ли у изо ла ци ји, да смо би ли у 
ра ту и да је по слов на ко ре спо ден ци ја 
би ла на ја ко ни ском ни воу. На кон ок-
то бар ских про ме на дру штво се отва-
ра, при вре да се бу ди, до ла зе стра не 
ком па ни ја и бан ке, а све то По шти до-
но си по сао. Да смо би ли спрем ни ји да 
од го во ри мо кон ку рен ци ји, ста ти сти-
ка и гра фи ко ни би би ли још леп ши.

Као што се ви ди, пи смо но сне услу-
ге ипак ра сту (из у зев у 2003. го ди ни) и 
бе ле же 2006. го ди не раст од 58 од сто 
у од но су на 2000. го ди ну, а 17 про це-
на та у од но су на 2005. го ди ну. Обич-
на пи сма чи не 80,8 од сто про це на та 
пи са ма у на шим то ко ви ма, 17,7 про це-
на та чи не пре по ру че на пи сма, а све га 
1,5 од сто чи не вред но сна пи сма. 

Обич на пи сма из го ди не у го ди ну 
ра сту (од 126 ми ли о на то ком 2000. 
го ди не, до ско ро 212 ми ли о на 2006. 
го ди не), али је 2006. го ди не био и зна-
ча јан по раст пре по ру че них пи са ма 
(плус од 15,6 про це на та). Пре по ру че-
них пи са ма је 2000. го ди не би ло не-
што пре ко 37 ми ли о на, а 2006. го ди не 

СТА ТИ СТИ КА

По штан ске услу ге ра сту а па ра не ма
ни је про пре ће но од го ва ра ју ћим про-
цен ти ма по ве ћа ња за ра да.

Ста ти сти ка да ље ка же да ско ро 
две тре ћи не услу га, од но сно 62 про-
цен та, чи не по штан ске услу ге, док 29 
од сто от па да на нов ча не услу ге.

При мат ме ђу услу га ма има ју пи-
смо но сне услу ге (61 од сто), као ба зич-
не услу ге на шег пред у зе ћа. Оне чи не 
пре ко 98 про це на та по штан ских услу-
га. Раст пи смо но сних услу га у 2006. го-
ди ни, у од но су на прет ход ну го ди ну из-
но си 17 од сто, за ко ли ко је по рас тао 
и сам број по штан ских услу га. Раст су 
до жи ве ле и па кет ске услу ге и то од 24 
од сто, упр кос чи ње ни ци да је по ло ви-
ном го ди не окон ча на са рад ња са два 
ве ли ка ко ри сни ка (Не кер ман и Кве ле). 
Оста је за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца да 
По шта, од укуп ног ко ла ча па кет ских 
услу га, узи ма са мо скром них 3%.

Екс прес услу ге су и то ком 2006. го-
ди не зна чај но ра сле (за 67 од сто) и 
са да су по оби му ско ро из јед на че не 
са па кет ским услу га ма, а вр ло озбиљ-
но „пре те“ да угро зе ову тра ди ци о-
нал ну по штан ску услу гу. Раз лог за то 
по ве ћа ње је сва ка ко екс пан зи ја екс-
прес услу га на тр жи шту Ср би је, али 
и ни ска це на пру жа ња ове услу ге од 
стра не По ште Ср би је. Ипак, ути сак 
је да смо у ве ли кој ме ри из гу би ли 
тр жи шну утак ми цу на овом по љу јер 
се ни је до вољ но ула га ло и ми сли ло 
о овом сег мен ту по штан ских услу га. 
По сло вод ство по ку ша ва да ис пра ви 
гре шке па се у овој го ди ни оче ку је ве-
ћи раст екс прес услу га и при хо да од 
њих. У ту свр ху је кра јем 2006. го ди не 
на ба вљен зна ча јан број но вих во зи-

Р. б. врста услуге 2005. година 2006. година однос 
2006/2005

учешће
у %

I поштанске услуге 
(1+2+3+4) 228.834.320 267.098.951 117% 62%

1. писмоносне 224.674.274 262.328.394 117% 61%
2. пакетске 1.192.260 1.476.871 124% 0,3%
3. упутнице 2.134.352 1.902.168 89% 0,4%
4. експрес 833.434 1.391.518 167% 0,3%
II новчано пословање 124.010.804 124.805.372 101% 29%
III информатичке услуге 8.580.850 1.710.093 20% 0,4%

IV телекомуникационе 
услуге 7.783.767 5.254.152 68% 1%

V продаја робе 5.429.274 30.141.080 555% 7%
VI УКУПНО (I+II+III+IV+V) 374.639.015 429.009.648 115% 100%

Извор: Званична статистика Предузећа, образац „ST-6”

Табела 1 – Физички обим услуга за период 2005/2006 година
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ЈОШ ЈЕД НОМ О ФИ НАН СИЈ СКОМ ИЗ ВЕ ШТА ЈУ ПО ШТЕ ЗА 2006.

Бо га то пред у зе ће
– си ро ма шни рад ни ци

Број рад ни ка
сма њен

за 7.8 од сто
По след њег де цем бар ског да-

на По шта је има ла 15.211 за по сле-
них, што зна чи да је број рад ни ка 
у 2006. сма њен за 1.284, од но сно 
за 7,8 од сто. Пред у зе ће је, за хва-
љу ју ћи из ме ђу оста лог и про гра му 
до бро вољ ног од ла ска, на пу сти ло 
1.946 рад ни ка, а за по сле но је 662 
но вих. По обра зов ној струк ту ри и 
да ље је нај ви ше оних са сред њом 
струч ном спре мом, тач ни је по ло ви-
на од укуп ног бро ја за по сле них.

У скло пу го ди шњег из ве шта ја 
об ја вљен је и по да так о од су ство-
ва њу с по сла пре ма ко ме је у 2006. 
го ди ни, у про се ку на по слу днев но 
ни је би ло 2.445 за по сле них – 1.603 
због ко ри шће ња го ди шњег од мо ра 
а оста ли у глав ном због бо ло ва ња.

пре ко 46 ми ли о на. На жа лост, вред но-
сна пи сма стаг ни ра ју и већ три го ди-
не су око ци фре од че ти ри ми ли о на 
на го ди шњем ни воу. 

Шта мо же мо оче ки ва ти у те ку ћој 
го ди ни? 

С об зи ром да ни во услу га већ не-
ко ли ко го ди на ра сте (чак и ви ше не-
го што је пред ви ђа но пла ном), мо же 
се оче ки ва ти да се ови по зи тив ни 
трен до ви на ста ве и то ком 2007. го ди-
не. Ове го ди не се по но во оче ку је да 
нај ви ши раст има ју екс прес услу ге, 
чак се пред ви ђа раст од чи та вих 100 
про це на та, али се мо ра у том сег мен-

ту обра ти ти по себ на па жња на на чин 
ор га ни за ци је са ме услу ге, јер је ис ку-
ство по ка за ло да је ква ли тет екс прес 
услу ге и за до вољ ство ко ри сни ка у 
те сној ве зи, а у том по гле ду нај бо љи 
ре зул та ти су оства ри ва ни у пе ри о ду 
ка да је Пост-екс прес раз ви јао соп-
стве ну мре жу и ре до ве пре во за.

Опа сно сти ко је нас вре ба ју ове го-
ди не су сва ка ко у до ме ну па кет ских 
услу га, за ко је се мо ра кре и ра ти од го-
ва ра ју ћа стра те ги ја раз во ја и од ре ди-
ти сег мент тр жи шта ко ји се „на па да“. 
Не сме мо до зво ли ти да нам услу ге кон-
ку ри шу јед не дру ги ма (што је слу чај са 

па ке ти ма и екс прес по шиљ ка ма), па 
та ко са ми се би ства ра мо про бле ме.

Ка да је реч о пи смо но сним услу га-
ма, опа сно сти су се ја ви ле већ на стар-
ту го ди не са про ме ном це нов ни ка, што 
по је ди не ве ли ке ко ри сни ке за са да од-
би ја од са рад ње са По штом, али се на-
да мо да ће то би ти са мо при вре ме на 
ре ак ци ја. У сва ком слу ча ју, ове го ди не 
се, због по ве ћа ња це на пр вен стве но 
пи смо но сних услу га, оче ку је зна чај но 
по ве ћа ње по слов них при хо да. 

С об зи ром да ве ли ки број рад ни ка 
По ште до са да ни је имао увид у кре та-
ња фи зич ког оби ма услу га, а да су ови 
по да ци вр ло ин те ре сант ни за ра зна 
ис тра жи ва ња и де ба те, на да мо се да 
смо вам на јед но ста ван и сли ко вит на-
чин при бли жи ли ста ти сти ку по штан-
ских услу га.

Сви ма нам је, на да мо се, ја сно и 
да би гра фи кон ра ста за ра да био у 
не скла ду са гра фи ко ном ра ста фи зич-
ког бро ја услу га и да рад ни ци По ште, 
пре ма ста ти сти ци, све ви ше ра де а да 
за свој рад ни су аде кват но пла ће ни. 
То по ста вља но ва пи та ња а по себ но 
од го вор ност за ор га ни за ци ју ПТТ Ср-
би је, ефи ка сно сти и тро ше ње нов ца 
ко ји је, без сум ње, за ра ђен.

В. Ђу рић

По сло вод ство на шег Пред у зе ћа 
чла но ви ма Управ ног од бо ра по хва ли-
ло се да је По шта Ср би је у про те клој 
го ди ни за бе ле жи ла по зи ти ван фи нан-
сиј ски ре зул тат, те је за вр шним ра чу-
ном при ка за на не то до бит од че ти ри 
ми ли јар де ди на ра. Вест је сва ка ко за 
сва ку по хва лу и са пра вом би тре ба-
ло да сви бу де мо по но сни да ни је и 
дру гог де ла из ве шта ја ко ји ка же да 
нам је од ре дов ног по сло ва ња, ка да 
се по кри ју тро шко ви ра да и амор ти-
за ци је, за чи та ву го ди ну пре о ста ло 
скром них 169 ми ли о на.

Ка да се зна да нам са мо за ис пла ту 
за ра да ме сеч но тре ба пре ко 650 ми ли-
о на ди на ра, и да је у овој го ди ни пла-
ни ра но да по слов на до бит бу де са мо 
23 ми ли о на, вест по ста је за бри ња ва ју-
ћа. За бри ња ва и по да так да, ка да се од-
би је при ход од из да ва ња по слов ног 

про сто ра Те ле ко му (ула зи у по слов ни 
при ход), са мо пет рад них је ди ни ца по-
штан ског са о бра ћа ја по слу ју по зи тив-
но. То су Бе о град-цен тар, Зе мун, Но ви 
Сад, Ле ско вац и ГПЦ у Бе о гра ду.

Ни је пр ви пут да Пред у зе ће из ла зи 
у јав ност са бом ба стич ним на сло ви ма 
о енорм ним при хо ди ма и ми ли јар да-
ма на ра чу ну По ште. У јав но сти то ства-
ра сли ку бла го ста ња и ста бил но сти, 
али и асо ци ра на ви со ка при ма ња за-
по сле них. Са дру ге стра не, код на ших 
рад ни ка ко ји до бро зна ју ко ли ка им је 
пла та, та кве из ја ве иза зи ва ју ре волт и 
оправ да но не за до вољ ство, јер је очи-
гле дан не склад из ме ђу бо га тог пред у-
зе ћа и си ро ма шних рад ни ка.

Ствар но ста ње нај ре чи ти је од сли-
ка ва че ста по ја ва да нам гра ђа ни не 
ве ру ју кад им ка же мо ко ли ке су пла те 
у По шти.

Графикон 1 – Графички приказ физичког обима писмоносних услуга 2000–2006
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СО ЦИ ЈАЛ НИ ДИ ЈА ЛОГ – КЉУЧ НА ПИ ТА ЊА

Пут за со ци јал ну ста бил ност

Као би тан пред у слов за ста бил но 
функ ци о ни са ње са вре ме ног дру-

штва сма тра се по сто ја ње со ци јал ног 
ди ја ло га глав них ак те ра дру штве ног 
жи во та. Ово је на ро чи то зна чај но у 
дру штви ма у тран сфор ма ци ји, где 
су дру штве ни по тре си че шћи и ин-
тен зив ни ји. Ис ку ство дру гих зе ма ља 
нам го во ри да је ово пут за по сти за-
ње со ци јал не ста бил но сти. То тал на 
по тла че ност рад ни ка је у мо дер ном 
дру штву прак тич но нео др жи ва, па 
нам со ци јал ни ди ја лог оста је као је-
ди на ал тер на ти ва.

Да ли у Ср би ји по сто је усло ви за 
озби љан со ци јал ни ди ја лог или је то 
са мо си му ла ци ја мо де ла ко ји се при-
ме њу ју у раз ви је ним зе мља ма? Овај 
текст не ма пре тен зи је да од го во ри 
на ове ди ле ме и пи та ња, већ са мо да 
нас на ве де на озбиљ но раз ми шља-
ње о тој те ми. 

У на шој зе мљи, зе мљи тран зи ци-
је, при мет на је не сра зме ра у мо ћи 
и сна зи со ци јал них парт не ра, а на 
ште ту рад ни ка, од но сно син ди ка та. 
Др жа ва и по сло дав ци су ја ча стра на, 
они дик ти ра ју усло ве ра да и жи во та. 
Не осе ћа се су штин ска же ља за ди ја-
ло гом. Они за то као да ни не ма ју по-
тре бе, јер са дру ге стра не сто ји раз-
је ди ње на син ди кал на сце на (узро ци 
за то су мно го број ни и ра зно вр сни). 
Со ци јал ни ди ја лог прет по ста вља 
раз ли ку ми шље ња и су о ча ва ња ар гу-
ме на та два, три или ви ше парт не ра, 
ра ди до го во ра и ства ра ња по вољ ни-
јих со ци јал них усло ва у јед ном дру-
штву.

У си ту а ци ји ко ја је при сут на код 
нас, у ко јој има пу но про бле ма, 
су штин ска по тре ба је да се мо ра 
до го ва ра ти о со ци јал ној це ни нео-
п ход них еко ном ских и дру штве них 
про ме на. Скром ни учин ци и ра ши-
ре но не за до вољ ство до са да шњом 

прак сом ре зул тат су упра во од су-
ства ме ђу соб ног по ве ре ња и спрем-
но сти да се у до вољ ној ме ри ува же 
ин те ре си и по зи ци ја дру гих уче сни-
ка у со ци јал ном ди ја ло гу. Из град ња 
по ве ре ња и ве ре у спрем ност парт-
не ра да, у ар гу мен то ва ном ди ја ло гу, 
ко ри гу ју сво је ста во ве, као и њи хо-
ва ре ше ност да ре а ли зу ју пре у зе те 
оба ве зе, од од лу чу ју ћег су зна ча ја 
за функ ци о ни са ње со ци јал ног ди ја-
ло га. 

Сма тра се да је со ци јал ни ди ја лог 
пут ка раз ре ша ва њу со ци јал них су ко-
ба, али код нас со ци јал них су ко ба го-
то во да и не ма. Ако је та ко, око че га 
он да во ди ти ди ја лог? Су ко ба не ма, 
јер је јед на стра на то ли ко сла ба да у 
су коб не мо же да уђе, по што би има-
ла шта да из гу би (рад ни ци и син ди ка-
ти). Са дру ге стра не су др жа ва и по-
сло дав ци, су ви ше ја ки да би уоп ште 
има ли по тре бу за ди ја ло гом. Пред-
мет со ци јал ног ди ја ло га чи не сва 
пи та ња еко ном ске и со ци јал не по ли-
ти ке и пред ло зи за ко на из обла сти 
рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства, 
про цес при ва ти за ци је и ње го ви со-
ци јал ни ефек ти, по ли ти ка за ра да, ко-
лек тив но пре го ва ра ње и сва дру га 
пи та ња од ин те ре са за за по сле не и 
по сло дав це. Без ди ја ло га не ма парт-
нер ства, а ње гов нај ја чи ме ха ни зам 
је ко лек тив но пре го ва ра ње.

По сло дав цу је иза зов ви сок про-
фит, без со ци јал них не ми ра и не фер 
кон ку рен ци је, док рад ник же ли да 
за др жи по сао у здра вим и ба збед-
ним рад ним усло ви ма, уз до бру за ра-
ду. Спо ра зум ко ји од го ва ра ве ћи ни 
ових же ља мо же се уста но ви ти ко-
лек тив ним уго во ром на ни воу пред-
у зе ћа. Дру ги спо ра зу ми, ме ђу тим, 
зах те ва ју све оп шти ко лек тив ни уго-
вор као ре зул тат пре го ва ра ња, а је-
дан од ци ље ва син ди кал ног по кре та 

је да до ђе до та квог оп ште при хва ће-
ног ко лек тив ног уго во ра за чи та ву 
др жа ву, од но сно гра ну. Вла да сва ке 
др жа ве има ин те рес да ме ђу парт-
нер ски од но си бу ду до бри. То је ја-
сно, јер со ци јал ни не ми ри сма њу ју 
про дук тив ност, а по том и при ход од 
по ре за, али и код стра них ин ве сти то-
ра ства ра ју ло шу сли ку о др жа ви. За-
то је увек до бро до шао ко лек тив ни 
уго вор ко ји би вла да кон тро ли са ла 
и по др жа ла. 

За по сле ни ма ко лек тив ни уго вор 
обез бе ђу је со ци јал ну си гур ност, 
исте пла те за исти рад, мо гућ ност 
за струч но уса вр ша ва ње и на пре до-
ва ње у слу жби, упла ту до при но са за 
здрав стве но и пен зиј ско оси гу ра ње, 
за штит ну опре му и ме ре за шти те на 
ра ду, го ди шњи од мор, на кна ду за-
ра де, пла ће но бо ло ва ње услед бо-
ле сти или по вре да на ра ду и мно ге 
дру ге по год но сти. 

Вла да од ко лек тив ног уго во ра 
оче ку је со ци јал ни мир, кон тро ли са-
ну ви си ну за ра да као ин стру мент да 
кон тро ли ше ин фла ци ју и оп ште ста-
бил не усло ве при вре ђи ва ња. Ис ку-
ства из Евро пе го во ре да сви су бјек ти 
у про це су пре го ва ра ња има ју ве о ма 
на гла ше ну свест о по тре би пре го ва-
ра ња и до го ва ра ња, као и свест о 
соп стве ној од го вор но сти за оп шту 
си ту а ци ју, ка ко за по сло дав це и за-
по сле не на ни воу пред у зе ћа, та ко 
и на ни воу при вред не гра не, вла де, 
це ле при вре де и др жа ве у це ли ни. 
Стро го се во ди ра чу на (и то на свим 
ни во и ма) да се не на ру ши ус по ста-
вље на рав но те жа у при вре ди, ка ко 
се не би по ре ме ти ла кон ку рент ност, 
со ци јал на си гур ност, ин фла ци ја, ста-
би лан раст и раз вој итд. Со ци јал ни 
парт не ри су у стал ном ме ђу соб ном 
кон так ту и о све му се пре вас ход но 
до го ва ра ју. 

Со ци јал ни ди ја лог је про це ду ра ка рак те ри стич на за ци вил но дру штво. То је уства ри про цес до го ва-

ра ња ак те ра ци вил ног дру штва у при су ству вла сти. Уко ли ко је на мет нут од стра не вла сти, он да је на 

сце ни је дан од об ли ка спро во ђе ња по ли тич ких од лу ка из вр шне вла сти. Све у све му то је прин цип уса-

гла ша ва ња по ла зних по зи ци ја и од лу чи ва ње кон сен зу сом. Мо гло би се ре ћи да про це ду ра со ци јал ног 

ди ја ло га ка рак те ри ше оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је
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По ми шље њу на ших со ци о ло га, 
две су ве ли ке пре пре ке за от по чи-
ња ње ствар ног со ци јал ног ди ја ло га 
и ње го ве ин сти ту ци о на ли за ци је: од-
су ство отво ре них со ци јал них су ко ба 
и из ра зи то не јед на ка со ци јал на и по-
ли тич ка моћ со ци јал них парт не ра. 
Ма ко ли ко то зву ча ло ап сурд но, од-
су ство отво ре них дру штве них су ко-
ба пред ста вља пре пре ку за за по чи-
ња ње со ци јал ног ди ја ло га. С дру ге 
стра не, јед ном за по че том и ин сти-
ту ци о на ли зо ва ном со ци јал ном ди ја-
ло гу, од су ство отво ре них дру штве-
них су ко ба не мо же би ти ни ка ква 
пре пре ка, на про тив! Реч је о то ме 
да се со ци јал ни ди ја лог не мо же за-
по че ти и ин сти ту ци о на ли зо ва ти без 
ве о ма сна жног со-
цио-еко ном ског 
уте ме ље ња (тј. 
по ме ну тог су ко-
ба) или без ве о ма 
сна жног иде о ло-
шко-вред но сног 
уте ме ље ња.

Дру га пре пре-
ка со ци јал ном 
ди ја ло гу је су из-
ра зи то не јед на ке 
со ци јал не и по-
ли тич ке мо ћи по-
тен ци јал них со ци-
јал них парт не ра. 
Не ма сум ње да су 
сва три ак те ра мо-
гу ћег ди ја ло га сла-
би – и по сло дав-
ци и син ди ка ти и 
др жа ва. Али, огром не су раз ли ке 
уну тар сла бо сти ове три ја де: рад ни-
штво, од но сно син ди ка ти, сла би су 
и у ме ђу соб ном су отво ре ном и ла-
тент ном су ко бу. По сло дав ци су сла-
би јер не мо гу да се ор га ни зу ју, ни ти 
у овом тре нут ку има ју ре ал ну по тре-
бу за тим, а ор га ни зо ва ње се мо же 
оче ки ва ти тек кад их ну жда на те ра 
на то. Др жа ва је у осно ви по гре шно 
кон ци пи ра на као парт нер ска др жа-
ва, ба ви се пр вен стве но оп стан ком 
на вла сти, па сто га не сти же да се 
озбиљ ни је ба ви би ло чи ме дру гим. 

Су ко би се код нас не ис по ља ва ју, 
јер је јед на стра на у по тен ци јал ном 
су ко бу то ли ко сла ба да не мо же да 
уђе у су коб. Ула зак у су коб за ту стра-
ну зна чи си гу ран гу би так. Та стра на 

још увек ми сли да има шта да из гу би. 
Све у све му, за по сле ни и не за по сле-
ни не ма ју до вољ но пре ди спо зи ци ја 
да би ушли у су коб. Они и да ље има-
ју шта да из гу бе, па не ула зе у су коб у 
ком су ве о ма ма ле шан се за успех. 

С дру ге стра не, др жа ва и по сло-
дав ци су су ви ше ја ки да би има ли 
по тре бу за ди ја ло гом. Они су пре ја-
ки перт не ри за рад ни ке и син ди ка те. 
Очи гле дан је огро ман дис па ри тет у 
ко ли чи ни мо ћи со ци јал них парт не-
ра. Крат ко роч но гле да но, ја ки парт-
не ри не ма ју ин те рес за ди ја ло гом и 
до го во ром, али, гле да но на ду ге ста-
зе, урав но те же њем мо ћи со ци јал них 
парт не ра ин те рес за раз го во ром се 
на ме ће као нео п ход ност. 

Наш про блем је у то ме што се 
тре ба опре де ли ти за ди ја лог и он да 
ка да не ма отво ре них дру штве них су-
ко ба, ка да ди ја лог ни је из ну ђен пут 
ка ре ша ва њу про бле ма као бо ље 
ре ше ње од са мог су ко ба. Јед но став-
но, со ци јал ни ди ја лог ни је за ме на за 
отво ре ну бит ку. 

Ко су глав ни про тив ни ци со ци-
јал ног ди ја ло га? На пр вом ме сту, 
то су схва та ња да се со ци јал но-еко-
ном ским са ве ти ма при да је моћ од-
лу чи ва ња, па по том иде тврд ња да 
се ти ме угро жа ва уло га пар ла мен та 
као цен трал ног ме ста за до но ше ње 
нај ва жни јих дру штве них од лу ка. То 
очи глед но ни је тач но, јер је со цио-
еко ном ски са вет ме сто по сти за ња 
кон сен зу са, до го во ра со ци јал них 

парт не ра и са вет је са мо са ве то да-
вац пар ла мен та. Та ко ђе, за го вор ни-
ци пар то крат ске др жа ве сма тра ју да 
др жа ви ни су по треб ни парт не ри, јер 
она мо же све са ма. Ако по сто ји та ква 
др жа ва ко ја узур пи ра за ко но дав ну и 
суд ску власт, че му у том слу ча ју са ве-
то ва ње и ди ја лог? 

Ни ти ап со лут на до ми на ци ја др-
жа ве, ни ти ап со лут на до ми на ци ја тр-
жи шта, али ни до ми на ци ја рад ни ка, 
не до при но си со ци јал ном ди ја ло гу, 
већ га у ства ри не ги ра. Што се ти че 
раз ли чи тог при сту па со ци јал ном ди-
ја ло гу, ту се пре све га ми сли на так-
тич ки и стра те шки прин цип. Так тич-
ки прин ци пи су днев но ре а го ва ње 
на днев не про бле ме. На су прот овом 

прин ци пу је 
сту ди о зан ду го-
ро чан прин цип 
уса гла ша ва ња 
и раз во ја со ци-
јал ног ди ја ло га 
по прин ци пи-
ма су штин ске 
де мо кра ти је. 

У це ли ни 
гле да но, мо же 
се за кљу чи ти 
да са мо од го-
вор но ува жа-
ва ње ре ал них 
ин те ре са парт-
не ра и њи хо во 
стр пљи во и ар-
г у  м е н  то  в а  н о 
уса гла ша ва ње 
мо же во ди ти 

ус по ста вља њу по ве ре ња и фор му ли-
са њу за јед нич ких ин те ре са. До ста-
ња со ци јал не ко хе зи је мо же се до ћи 
са мо на пре до ва њем ка ком про ми су 
кроз отво ре ни и рав но прав ни ди ја-
лог.

Без син ди кал ног је дин ства код 
нас не ма со ци јал ног ди ја ло га, па 
чак не ма ни озбиљ ни јег зах те ва за 
от по чи ња њем и ин сти ту ци о на ли за-
ци јом со ци јал ног ди ја ло га. Син ди-
кал но је дин ство не зна чи ства ра ње 
јед ног син ди ка та (ма да мо же да 
пред ста вља и то), већ, пр вен стве-
но, је дин стве них син ди ка та. Без то-
га је сва ки раз го вор о со ци јал ном 
ди ја ло гу обич на уто пи ја и пра зна 
при ча!

С. Топалов

Протест: Алтернатива социјалном дијалогу?
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У скло пу сво јих ре дов них ак тив но-
сти, део ру ко вод ства Син ди ка та 

ПТТ Ср би је об и шао је рад ну је ди ни-
цу „Ша бац” и при су ство вао са стан ку 
Од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је и 
чел них љу ди РЈ. При сут ни су упо зна-
ти с де ша ва њи ма на син ди кал ној 
сце ни и у Пред у зе ћу, а нај ви ше се 
раз го ва ра ло о за ра да ма, усло ви ма 
ра да и про бле ми ма ко ји пра те по сло-
ва ње ове РЈ. По себ но је ука за но на 
те шко ће ве за не за цен тра ли зо ва но 
функ ци о ни са ње По ште, на не во ље 
по што но ша ко ји не мо гу да ко ри сте 
го ди шње од мо ре, као и на фун ки о ни-
са ње По стек спре са.

Али, нај пре пар по да та ка о син ди-
кал ној ор га ни за ци ји и рад ној је ди-
ни ци. Под чвр стом, жен ском ру ком, 
син ди кал на ор га ни за ци ја РЈ Ша бац 
је ве о ма ак тив на и оку пља ви ше од 
300 чла но ва, а за то су пре све га за-
слу жне Жив ка Бо шко вић, пред сед-
ни ца и Сла ђа на Ми ло ше вић, се кре-
тар СО.

Ша бац је рад на је ди ни ца тре ћег 
ран га, а ди рек тор Влат ко Ми хај ло-

вић нам се по хва лио про дук тив но-
шћу и до би ти, што је у на шем си сте-
му рет кост. Рад на је ди ни ца има 427 
за по сле них, 57 је ди ни ца по штан ског 
са о бра ћа ја од ко јих су 32 у пост-не-
ту, као и 10 из дво је них шал те ра.

Го ди шњи од мо ри

Про блем на ко ји су нам ука за ли 
Шап ча ни су све че шће жал бе члан-
ства да им, углав ном због про бле ма 
мањ ка рад ни ка у тех но ло шким це ли-
на ма, ни је омо гу ће но ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра. Ру ко вод ство ове 
рад не је ди ни це је у ве ли кој ме ри 
ре ши ло овај про блем али ово, на 
жа лост, ни је уса мљен при мер, јер се 
ја вља и у дру гим сре ди на ма, а то нас 
до дат но алар ми ра да по ку ша мо да 
про на ђе мо ре ше ње.

Сви зна мо да је пи та ње ко ри-
шће ња го ди шњег од мо ра де ци ди-
ра но ре гу ли са но За ко ном о ра ду, а 
у на шем слу ча ју још пре ци зни је и 
Ко лек тив ним уго во ром, чи ји смо, 
као ре пре зен та ти ван син ди кат, пот-

РУ КО ВОД СТВО СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ У ПО СЕ ТИ РЈ „ША БАЦ”

Ука за но на кон крет не про бле ме

ну го ди ну до но си План ко ри шће ња 
го ди шњих од мо ра. На осно ву тог 
пла на овла шће не слу жбе у РЈ, од но-
сно ди рек ци ја ма, из да ју ре ше ња о 
ко ри шће њу го ди шњих од мо ра за по-
сле них.

На осно ву на пред на ве де ног ре-
кло би се да је све ре гу ли са но, ме ђу-
тим, то у прак си, по себ но у до став-
ним са ла ма, за вр ши на ре че ни ци: „И 
сам ви диш да не ма ко да те ме ња на 
ре јо ну или са че кај, да ми се вра ти тај 
и тај по што но ша”.

Ка ко за по сле ни, пре ма За ко ну о 
ра ду, не мо же да се од рек не пра ва 
на го ди шњи од мор, ни ти му се то 
пра во мо же ус кра ти ти, пред ла же мо 
свом члан ству да се за сва ки кон кре-
тан слу чај у ве зи са не мо гућ но шћу 
да ко ри сти го ди шњи од мор жа ли Од-
бо ру СО ко јој при па да. Од бор би раз-
ма трао кон кре тан слу чај и, ако ни је 
у си ту а ци ји да га раз ре ши, обра тио 
би се Глав ном од бо ру Син ди ка та ПТТ 
Ср би је и зах те вао бес плат ну прав ну 
за шти ту ра ди за шти те пра ва на ра ду 
и по осно ву ра да.

На кра ју на по ми ње мо да по сто ји 
и за кон ска мо гућ ност на кна де ште-

пи сни ци. Пред став ни ци Син ди ка та 
ПТТ Ср би је у то ку ко лек тив ног пре-
го ва ра ња су се са гла си ли да се, у 
скла ду са по тре ба ма про це са ра да, 
кра јем ка лен дар ске го ди не за на ред-

те, ако кри ви цом по сло дав ца, за по-
сле ни не ко ри сти го ди шњи од мор. 
Ову мо гућ ност не пре по ру чу је мо, 
осим у крај њем слу ча ју, ако не по сто-
ји ра зум ни је ре ше ње.

У ве зи са про бле ми ма по што но-
ша на са стан ку у Шап цу смо са зна ли 
и да је но ва ре јо ни за ци ја до не ла и 
но ве про бле ме, ко је су Шап ча ни мо-
ра ли са ми да ре ша ва ју. „Остао нам 
је про блем ин ва ли да тре ћег ре да и 
бо ле сних рад ни ка ко ји се во де да ра-
де као по што но ше, а ре ал но на њих 
не ра чу на мо јер не мо гу да од ра де 
по сао. Са дру ге стра не, Ди рек ци ја за 
ка дро ве по сма тра уку пан број рад-
ни ка ко ји ра де на овим по сло ви ма и 
ту на ста је про блем. Има мо му ке и са 
ста ро сном струк ту ром за по сле них, 
јер је те шко по штан ски хлеб за ра ђи-
ва ти са ви ше од 50 го ди на. Све ово 
смо пре до чи ли ру ко вод ству Пред у-
зе ћа, али се на на ше зах те ве ре а гу је 
су ви ше спо ро или чак ни ка ко”, ис та-
као је је дан од чла но ва СО Ша бац.

Ви ше са мо стал но сти у ра ду

Ак ти ви сти син ди кал не ор га ни за-
ци је Ша бац ко ји ра де на по сло ви ма 
до ста ве по стек спрес по ши ља ка, за-
тра жи ли су ви ше са мо стал но сти у 
ра ду РЈ јер, ка ко ка жу, да има ју мо гућ-
ност да ан га жу ју још јед ног рад ни ка 
ко ји би ра дио у кол цен тру и да мо гу 
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да до би ју још је дан ауто, „оду ва ли” 
би кон ку рен ци ју. „До бро смо ор га-
ни зо ва ни и има мо пу но по ши ља ка, 
али на жа лост, мо ра мо и да од би ја мо 
по сао јер не ма мо до вољ но во зи ла и 
љу ди да од ра ди мо све зах те ве. Не до-
ста је нам још је дан рад ник ко ји би 
стал но ра дио у кол цен тру и при мао 
по зи ве, ка ко нам се не би де ша ва ло 
да због нео да зи ва ња на по зи ве гу би-
мо по сао. Сма тра мо и да рад ни ци ма 
ко ји ра де на ди стри бу ци ји по стек-
прес по ши ља ка тре ба по ве ћа ти кре-
ди те за мо бил не те ле фо не, јер су у 
оба ве зи да, ако не на ђу ко ри сни ка, 

са њим сту пе у кон такт те ле фо ном”, 
ре кли су нам рад ни ци По стек спре са 
у Шап цу.

Де цен тра ли за ци ја на шег пред у-
зе ћа би, пре ма ре чи ма ак ти ви ста из 
Шап ца, тре ба ло да по ста не ва жна 
син ди кал на те ма, јер на те ре ну ова-
ква ор га ни за ци ја пра ви про бле ме у 
по сло ва њу. „На му чи ли смо се да са 
ко му нал ним пред у зе ћи ма на те ре-
ну на пра ви мо уго во ре и да ра ди мо 
по сао за њих, што је на шој РЈ до не-
ло ве ли ке при хо де. На жа лост, без 
ика квог до го во ра и мо гућ но сти да 
ин тер ве ни ше мо и да мо при мед бе 

и су ге сти је, са зна је мо да су уки ну ти 
сви ко мер ци јал ни по пу сти, што је 
у на шем слу ча ју зна чи ло и гу би так 
по сла. Ди рек то ри рад них је ди ни ца 
тре ба да, по ред ве ће од го вор но-
сти, има ју и ви ше сло бо де у ра ду, а 
ме ри ло тре ба да бу де успе шност и 
при ход. Ова квом по став ком и на чи-
ном ра да гу би мо тр жи шну утак ми-
цу, јер је кон ку рен ци ај мно го флек-
си бил ни ја и лак ше се при ла го ђа ва 
зах те ви ма ко ри сни ка”, чу ли смо на 
кра ју дра го це ног раз го во ра са ак ти-
ви сти ма син ди кал не ор га ни за ци је 
из Шап ца.

ПО ДРУ ЖНИ ЦА СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ ИЗ ИВА ЊИ ЦЕ

Члан ство нај бо ља по твр да до са да шњег ра да
„По дру жни ца Син ди ка та ПТТ 

Ср би је у Ива њи ци је јед на од нај-
у спе шни јих по дру жни ца у овом 
син ди ка ту”, ка же Срећ ко Ра до ва-

но вић, пред сед ник ове по дру жни-
це, на по чет ку раз го во ра за „По-
штар”. Сво ју тврд њу пот кре пљу је 
чи ње ни цом да је свих 50 за по сле-
них у ПТТ-у Ср би је на под руч ју 
Оп шти не Ива њи ца (седам по шта) 
учла ње но у Син ди кат ПТТ-а Ср би-
је. Ме ђу тим, то ни је је ди ни ар гу-
мент ко ји ову по дру жни цу свр ста-
ва ме ђу нај бо ље.

Ре до ван со ци јал ни ди ја лог 
са по сло вод ством

„Ми има мо ре до ван со ци јал ни 
ди ја лог са по сло вод ством РЈ „Ча-
чак”, ко јој при па да на ша по шта, 
та ко да се у не ко ли ко прет ход них 
го ди на ни је де сио ни је дан слу чај 
да је на ша по дру жни ца ‘пре ско че-
на’ код пи та ња о ко ји ма је тре ба ло 
да из не се сво је ми шље ње. То се 
по себ но од но си на те же по вре де 
рад не оба ве зе, због ко јих се из ри-
чу ме ре пре стан ка рад ног од но са. 
Ка ко ни ка да ни смо ‘по кри ва ли’ не-
рад, про не ве ру, то смо код два слу-
ча ја - до ста вља ча ко ји су по се гли 
за ту ђим па ра ма, по др жа ли пред-
лог по сло дав ца да им се из рек не 
нај стро жи ја ме ра - пре кид рад ног 
од но са”, ка же Ра до ва но вић и до-
да је да је код дру га два до ста вља-

ча, ко ји су пр ви пут учи ни ли те же 
по вре де рад не оба ве зе, по сло да-
вац ува жио ми шље ње син ди кал-
не по дру жни це да им се из рек не 
упо зо ре ње пред от каз уго во ра о 

ра ду и та ко пру жи још јед на шан-
са да сво јим ра дом у на ред ном пе-
ри о ду до ка жу да мо гу да оста ну у 
Пред у зе ћу.

Са стан ци По дру жни це 
Син ди ка та по сле рад ног 

вре ме на

„Нај ма ње јед ном ме сеч но одр-
жа ва мо са стан ке по дру жни це и 
то по сле рад ног вре ме на. На днев-
ном ре ду су пи та ња по бољ ша ња 

усло ва ра да, ма те ри јал ног и со ци-
јал ног по ло жа ја за по сле них, као и 
ја ча ње ме ђу људ ских од но са. Та ко, 
по себ но у лет њем пе ри о ду, ор га ни-
зу је мо дру же ње у при ро ди, на ко је 
по зи ва мо не са мо чла но ве Син ди-
кал не по дру жни це из Ива њи це већ 
и чла но ве дру гих син ди кал них по-
дру жни ца из РЈ „Ча чак” и Син ди ка та 
ПТТ-а Ср би је.

По ред Фон да со ли дар но сти на 
ни воу Син ди ка та ПТТ-а Ср би је, 
ова по дру жни ца од 2002. го ди не 
има и свој фонд со ли дар но сти, 
у ко ји сва ки за по сле ни ме сеч но 
из два ја по сто ди на ра. Тро чла на 
ко ми си ја овог фон да одо бри ла је 
до са да по моћ за 33 рад ни ка РЈ „Ча-
чак”, у укуп ном из но су од 245.835 
ди на ра. Нај ни жа ис пла ће на по моћ 
је 500 ди на ра а нај ви ша – 25.000 
ди на ра и то углав ном за те же бо-
ле сти (ле ко ве), смрт чла на по ро ди-
це и др.

„Нај ви ше сред ста ва из овог фон-
да одо бри ли смо за по сле ни ма из РЈ 
„Ча чак”, ко ји ни су чла но ви на ше по-
дру жни це. Та ко смо 18 за по сле них 
из РЈ одо бри ли по моћ у укуп ном из-
но су од 128.000 ди на ра”, за кљу чу је 
Срећ ко Ра до ва но вић и до да је да су 
и оста ле две син ди кал не по дру жни-
це у РЈ „Ча чак” („Ча чак” и „Гор њи Ми-
ла но вац”) на ја ви ле осни ва ње сво-
јих фон до ва со ли дар но сти.

Не над Но ви чић

Срећ ко Ра до ва но вић



20

ПОШТАР

април 2007  број 146

Увод
Раз вој и про ме не на тр жи шту по-

штан ских услу га до ве ле су кра јем 
прет ход ног и по чет ком овог ве ка до 
ин тен зи ви ра ња зна ча ја успе шног 
прог но зи ра ња трен до ва у укуп ном 
оби му по штан ског са о бра ћа ја. Су-
прот но не ким прог но за ма, уочен је 
уку пан раст оби ма са о бра ћа ја ко му-
ни ка ци о них услу га, али не са мо у 
оче ки ва ном до ме ну те ле фон ског и 

елек трон ског пре но са ин фор ма ци ја, 
већ и у обла сти кла сич ног про ме та 
пи смо но сних по ши ља ка.

Пред ви ђа ње оби ма са о бра ћа ја је 
од у век би ла јед на од глав них пре о-
ку па ци ја по штан ских упра ва. У стра-
те шком пла ни ра њу ве о ма је ва жно 
про це ни ти фак то ре ко ји ће има ти 
по зи ти ван или не га ти ван ути цај на 
по сло ва ње по ште. Ме ђу тим фак то ри-
ма раз ли ку ју се они на ко је по штан-

ске упра ве мо гу ути ца ти (ен до ге ни 
фак то ри, нпр. ква ли тет услу ге) и они 
на ко је не ма ју ути ца ја (ег зо ге ни фак-
то ри, нпр. де мо граф ски раз вој).

Раз вој гло бал ног тр жи шта 
по штан ских услу га

Пре ма јед ној сту ди ји Свет ског по-
штан ског са ве за, фи зич ки пре нос је 
кра јем 90-их био за сту пљен са 20% на 
свет ском тр жи шту ко му ни ка ци ја, фак-
си мил и те ле фон са 75%, елек трон ска 
по шта са 5%, а хи брид на по шта је би-
ла за не мар љи ва. Пред ви ђа се да ће у 
бу дућ но сти фи зич ки са о бра ћај у ап со-
лут ном из но су ра сти, али ће се ње гов 
удео на тр жи шту ко му ни ка ци ја сма-
њи ти на 15%, што са мо зна чи да се ко-
му ни ка ци о но тр жи ште раз ви ја бр же 
од кла сич ног по штан ског тр жи шта.

Пред ви ђа се да ће ко му ни ка ци о но 
тр жи ште на ста ви ти да ра сте дво стру-
ко бр же од ра ста фи зич ке по ште. У 
сва ком слу ча ју, фи зич ка по шта ће за-
др жа ти сво је ме сто на тр жи шту, али 
под усло вом да по штан ски опе ра то ри 
бу ду у ста њу да од го во ре зах те ви ма 
кли је на та, ка ко у по гле ду ква ли те та 

Де ре гу ла ци ја по штан ског тр жи шта
МИ ЛАН БРУ ЈИЋ, ЈП ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „СР БИ ЈА“

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА „EURO FE DOP”-А У ПО СЕ ТИ НА ШЕМ СИН ДИ КА ТУ

О со ци јал ном парт нер ству
у тран зи ци ји

Се ми нар „Со ци јал но парт нер ство у усло ви ма тр жи-
шне еко но ми је”, ко јем је при су ство ва ла и ви со ка де ле га-
ци ја „EURO FE DOP”-а, на че лу са ге не рал ним се кре та ром 
Бер том Ван Ка лен бер гом, одр жа на је 29. мар та у Бе о-
гра ду, у са ли До ма син ди ка та.

Ово је би ла при ли ка и да де ле га ци ја „EURO FE DOP”-а 
по се ти ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, су срет не се са ге не-
рал ним ди рек то ром Дра га ном Ко ва че ви ћем, као и да 
бу де гост Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Се ми нар је при ву као ве ли ку па жњу син ди кал них ак-
ти ви ста, а рад но пред сед ни штво са чи ња ва ли су Берт 
Ван Ка лен берг, Ње гош По те жи ца, пред сед ник Син ди ка-
та за по сле них у упра ви, пра во су ђу и дру штве ним ор га-
ни за ци ја ма Ср би је, Иви ца Цве та но вић, пред сед ник Син-
ди ка та Те ле ко ма, Алек сан дар Па вло вић, пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је, Дра га на Ђор ђе вић, пред сед ник 
Син ди ка та кул ту ре и Ми лан ка Ко ва че вић, се кре тар 

Син ди ка та за по сле них у упра ви, пра во су ђу и дру штве-
ним ор га ни за ци ја ма Ср би је.

У це ло днев ном про гра му ис та кло се не ко ли ко ин те-
ре сант них из ла га ња: „Људ ски ре сур си у јав ним слу жба-
ма” Кла у са Пла це ра, „Со ци јал но парт нер ство у усло ви-
ма тр жи шне еко но ми је” др Дар ка Ма рин ко ви ћа, „За кон 
о ра ду – пра ва за по сле них”, Ја на Спи те ри ја, „Ре ша ва ње 
ко лек тив них рад них спо ро ва” Ал фре да Ло ма на, „По-
шта и те ле ко ми” Ја дран ка Ве ха ра и „Раз вој те ле ко му-
ни ка ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји у тран зи ци о ном пе ри о ду” 
Пре дра га Ћу ли бр ка.

За По шту Ср би је и за по сле не у на шем пред у зе ћу, 
сва ка ко је нај зна чај ни је би ло из ла га ње мр Ми ла на Бру-
ји ћа, за ме ни ка ди рек то ра Ди рек ци је за стра те ги ју, 
раз вој и мар ке тинг, на те му „Де ре гу ла ци ја по штан-
ског тр жи шта”, ко ју „По штар” об ја вљу је у ин те грал-
ном об ли ку.
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услу ге, та ко и у по гле ду кон ку рент но-
сти це не (та ри фа), са вре ме ног (ин те-
ли гент ног) адре си ра ња, итд., што све 
тре ба да учи ни ко ри шће ње по штан-
ских услу га лак шим и удоб ни јим.

У 2004. го ди ни глав но тр жи ште за 
по ште би ло је тр жи ште пи смо но сних 
услу га, ко је је та да про це ње но на 438 
ми ли јар ди је ди ни ца. Ви ше од 98% 
ових услу га би ле су услу ге у уну тра-
шњем по штан ском са о бра ћа ју. Око 8 
ми ли јар ди услу га би ло је ин тер на ци-
о нал ног ка рак те ра. Нај ве ћи ко ри сни-
ци по штан ских услу га су у САД-у (200 
ми ли јар ди пи са ма у уну тра шњем са-
о бра ћа ју), ко ји са Ја па ном и Фран цу-
ском (сва ка по 26 ми ли јар ди пи са ма), 
чи не ско ро 60% укуп ног свет ског тр-
жи шта пи смо но сних услу га. Ме ђу зе-
мља ма у раз во ју, НР Ки на ге не ри ше 
нај ве ћи број пи са ма, око 26 ми ли јар-
ди пи са ма, сле де Ин ди ја са 16 и Бра-
зил са 7 ми ли јар ди пи са ма. У раз ви-
је ни јим зе мља ма про сек по јед ном 
ста нов ни ку у то ку го ди не из но си 400 
пи са ма, док је код др жа ва у раз во ју 
овај број око 17 је ди ни ца.

Од го вор на пи та ње ка ко по штан-
ске упра ве тре ба да ре а гу ју на по ку-
шај ула ска кон ку рен ци је на тр жи ште 
обич не по ште и ко је су мо гу ће стра те-
шке ал тер на ти ве је: 

1.  Уна пре ђе ње по сто је ћих по штан-
ских услу га
–  по ве ћа ње тр жи шне до ступ-

ности
–  кон цен тра ци ја по ши ља ла ца 

у сег мен ту прав них ли ца (шал-
тер са ла ни шта не зна чи)

–  флек си бил ност у трет ма ну 
нестан дард них зах те ва ко ри-
сни ка

–  по ве ћа ње па ра ме тра ква ли те-
та услу га у скла ду са зах те ви-
ма ко ри сни ка

2.  По тен ци ра ње да љег раз во ја екс-
прес слу жби по штан ских опе ра-
то ра.

3.  Ино ви ра ње услу жног про гра ма 
по штан ских опе ра то ра 
–  ди рект на по шта
–  хи брид на по шта
–  елек трон ско по сло ва ње

4.  Пре и спи ти ва ње соп стве не по ли-
ти ке да ва ња це нов них по пу ста 
по слов ним парт не ри ма за сор ти-
ра ње, пред сор ти ра ње или тран-

спорт, и са гле да ва ње по сле ди ца 
та кве по ли ти ке на ду жи рок.

5.  По ред на ве де ног, тре ба озбиљ-
но са гле да ти мо гућ но сти ди вер-
си фи ка ци је по слов ног порт фо-
ли ја, и то са мо стал но или пу тем 
акви зи ци ја. Мо гу ћа и пре по руч-
љи ва ди вер си фи ка ци ја је пре 
све га у обла сти ма ло ги сти ке, 
штам па ња и бан кар ско-фи нан-

сиј ких услу га, елек трон ског по-
сло ва ња, ин фо-ко му ни ка ци о них 
услу га и др. На при мер, По шта 
Ита ли је (По сте Ита ли а не) 50% 
сво јих при хо да уби ра од бан кар-
ско-фи нан сиј ских услу га.

6.  Ши ре ње под руч ја по сло ва ња 
са на ци о нал ног на ре ги о нал ни 
ни во.

Ли бе ра ли за ци ја
поштанског тр жи шта

Кра јем ок то бра 2006 го ди не, Европ-
ска ко ми си ја упу ти ла је Европ ском 
пар ла мен ту и Са ве ту ми ни ста ра пред-
лог за да љу ли бе ра ли за ци ју по штан-
ског тр жи шта у ЕУ. Овај пред лог на ла-
зи се на ли ни ји до са да шњег про це са 
ли бе ра ли за ци је и пред ла же пот пу ну 
ли бе ра ли за ци ју по штан ског тр жи-
шта у ЕУ од 1 ја ну а ра 2009 го ди не. На-
кон при хва та ња пред ло га од стра не 
Европ ског пар ла мен ту и Са ве та ми ни-
ста ра, до би ли би смо но ву По штан ску 
Ди рек ти ву, оба ве зну за при ме ну у зе-
мља ма чла ни ца ма, и ко ја би тре ба ло 
да ста ви ко нач ну тач ку на ве ков ни 
мо но пол по штан ских упра ва. По себ-
на па жња се по све ћу је раз ма тра њу 
зна ча ја по штан ске слу жбе као ре гу ли-
са ног под руч ја и ње не уло ге у европ-
ском дру штву и еко но ми ји. Европ ска 

ко ми си ја је од лу чи ла да се га ран ту је 
уни вер зал на по штан ска услу га, ка ко 
би се за шти ти ли сви гра ђа ни Евро пе 
од евен ту ал них про бле ма иза зва них 
ли бе ра ли за ци јом. Пр ви зна ча јан ко-
рак пре ма овом ци љу би ла је Зе ле на 
књи га из 1992. го ди не, у ко јој је по пр-
ви пут из ло же на европ ска по штан ска 
по ли ти ка, опи сан мо дел ли бе ра ли за-
ци је по штан ског сек то ра и схва та ње 

да се уни вер зал на по штан ска услу га 
мо ра за шти ти.

Основ на фи ло зо фи ја ко ја се на ла зи-
ла у те ме љу свих ових раз ма тра ња би-
ла је де ре гу ла ци ја. На и ме, са вре ме на 
Др жа ва, под ути ца јем тре ће тех но ло-
шке ре во лу ци је и свет ске еко ном ске 
ин те гра ци је, на ла зи се у си ту а ци ји да 
пре и спи та и сво је де ло ва ње и ор га ни-
за ци ју, а са мим тим и ба зич ну ор га ни-
за ци ју дру штва. Де ре гу ла ци ја прет ста-
вља до ми нант ну стра те ги ју у ве ћи ни 
зе ма ља све та и део је ши ре по ли ти ке 
пре ма јав ном сек то ру. Су шти ну стра те-
ги је чи ни схва та ње да ће тр жи ште и у 
овој обла сти да ти бо ље ре зул та те не-
го др жав на ре гу ла ти ва.

Но про ме не у са вре ме ном све ту 
омо гу ћи ле су и зах те ва ле но ви при-
ступ и у овој обла сти и као ре ше ње 
иза бра на је – де ре гу ла ци ја - по ступ-
но и кон тро ли са но отва ра ње мре-
жних сек то ра за де ло ва ње тр жи шта. 
Де ре гу ла ци ја је већ по чи сти ла ве ћи-
ну при род них мо но по ли ста (мо но по-
ли ста са мре жом) ко ји су до ми ни ра-
ли 20-тим ве ком – те ле ко му ни ка ци је, 
елек трич на енер ги ја и гас, ави о ин ду-
стри ју и же ле зни цу. Охра бре ни успе-
хом у по ве ћа њу про дук тив но сти и 
услу га ма у овим ин ду стри ја ма, вла де 
су от по че ле да ана ли зи ра ју ка ко се 
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мо же де ре гу ли са ти по штан ски сек-
тор са истим ефек том.

Де ре гу ла ци ја је вр ло ком плек сан 
про цес, ко ји из те ме ља тран сфор ми-
ше ком пле тан по штан ски сек тор. Од-
мах тре ба на по ме ну ти да то ни је је дин-
ствен про цес, већ се са сто ји из ви ше 
под про це са. Иако се сва ки од под про-
це са мо же од ви ја ти не за ви сно, пра ви 
ефе кат се по сти же тек си нер гиј ским 
де ло ва њем свих под про це са. Сто га 
је за успех ре фор ме од пре суд ног 
зна ча ја до бар ре до след и тај минг 
свих ак тив но сти. Уоп ште но го во ре-
ћи, де ре гу ла ци ја се углав ном мо же 
опи са ти на сле де ћи на чин: по ве ћа ње 
сте пе на ауто но ми је По ште у од но су 
на др жа ву/вла ду (кор по ра ти за ци ја) 
кроз сти ца ње тр жи шне, фи нан сиј ске 
и по слов не сло бо де де ло ва ња (ко мер-
ци ја ли за ци ја) уз по ступ но по ве ћа ње 
сте пе на (ни во) кон ку рен ци је на по-
штан ском тр жи шту (ли бе ра ли за ци ја) 
и од ри ца ња др жа ве/вла де од вла сни-
штва над По штом (при ва ти за ци ја).

Основ на по став ка мо де ла по ла зи 
од то га да је уни вер зал на по штан ска 
услу га ци ви ли за циј ска те ко ви на и да 
се мо ра оба ве зно са чу ва ти. За из вр-
ше ње ове оба ве зе за ду жу ју се јав ни 
опе ра то ри (бив ше по штан ске ад ми ни-
стра ци је), бу ду ћи да је ди ни по се ду ју 
мре жу оспо со бље ну за из вр ше ње 
овог за дат ка. Оно што је но во, да уни-
вер зал на услу га има зна чај но ма ње ди-
мен зи је и ви ше не по кри ва чи тав сет 
по штан ских услу га. Ком плет на по штан-
ска по ну да (по штан ско тр жи ште) де ли 
се на три де ла: део сло бо дан за кон ку-
ри са ње (ко мер ци јал не услу ге), део за 
кон ку ри са ње под по себ ним усло ви ма 
(уни вер зал не услу ге) и део кон тро ли са-
ног мо но по ла (ре зер ви са не услу ге).

Го ди не 2002. Са вет ми ни ста ра и 
Европ ски пар ла мент усво ји ли су дру-
гу По штан ску ди рек ти ву. Пре ма ори-
ги нал ном пред ло гу Ко ми си је она је 
фо ку си ра на углав ном на да љу ли бе ра-
ли за ци ју кроз ре ду ци ра ње под руч ја 
ре зер ви са них услу га, али је у пот пу но-
сти за о би шла пи та ње ре де фи ни са ња 
уни вер зал не по штан ске услу ге.

Но ва По штан ска ди рек ти ва је 
за вр шни ко рак у ду гом про це су ре-
де фи ни са ња по штан ског сек то ра и 
основ не но ви не ко је она до но си мо-
гу се све сти на сле де ће:

  Уки да се кон цепт „ре зер ви са них 
услу га“ и по твр ђу је ће по штан-

ско тр жи ште би ти пот пу но отво-
ре но од 2009 го ди не,

  И да ље се ин си сти ра на оба ве зи 
пру жа ња уни вер зал не по штан-
ске услу ге (пи сма и па ке ти), ко-
ја мо ра ис пу ња ва ти про пи са не 
стан дар де,

  Зе мља ма чла ни ца ма ну де се 
мно ги на чи ни и мо гућ ност да 
са ми иза бе ру мо да ли тет фи нан-
си ра ња уни вер зал не услу ге у 
но вом кон тек сту (ди рект на или 
ин ди рект на др жав на по моћ, 
ком пен за ци о ни фон до ви, по де-
ла тро шко ва и др).

  За др жа ва ју се је дин стве не та ри-
фе (це на је јед на ка без об зи ра 
ло ка ци ју при ма о ца) за по је ди-
нач не ко ри сни ке и за јав не по-
тре бе, али се за бра њу је њи хо ва 
упо тре ба у дру ге свр хе,

  Укло ни ти не при хва тљи ве ба ри-
је ре за ула зак но вих кон ку ре на-
та на тр жи ште,

  По бољ ша ти за шти ту ко ри сни ка, 
укљу чу ју ћи и ве ће пра ва у про-
це су обе ште ће ња за све опе ра-
то ре.

Раз вој тр жи шта по штан ских 
услу га у Ср би ји

Тре нут но на тр жи шту Ср би је, по-
штан ске услу ге оба вља јав ни по штан-
ски опе ра тор – По шта Ср би је, и дру ги 
по штан ски опе ра то ри (њих око 70) из 
до ме на не ре зер ви са них услу га.

Иако при хо ди од пи смо но сних 
по ши ља ка еви дент но има ју до ми-
нант но уче шће, њи хо во уче шће у 
укуп ним свет ским при хо ди ма бе ле-
жи тен ден ци ју па да, у ко рист оста лих 
услу га. У од но су на прет ход не го ди не, 
оства ре ни при хо ди од пи смо но сних 
по ши ља ка би ли су ни жи за 3%, при-
хо ди од па ке та, ло ги стич ких услу га и 
нов ча ног по сло ва ња за др жа ли су се 
на истом ни воу као и у 2003. го ди ни, 
док су при хо ди од оста лих услу га по-
ве ћа ни за чак 40%.

Тре нут но ста ње кон ку рент ских од-
но са на по штан ском тр жи шту Ср би је 
од ли ку је се ви со ком сто пом не ре гу-
ли са но сти, због не пот пу не при ме не 
За ко на о по штан ским услу га ма из раз-
ло га не по сто ја ња Ре пу блич ке аген ци-
је за по штан ске услу ге.

На осно ву рас по ло жи вих по да та-
ка и спро ве де них ис тра жи ва ња, тр-
жи ште по штан ских услу га у Ср би ји, 

пре ма кри те ри ју му услу ге/кон ку рен-
ци ја, мо же се по де ли ти на пет гло бал-
них сег ме на та:

  Тр жи ште уни вер зал не (кла сич-

не) по штан ске услу ге (220 ми-

ли о на услу га)

  Тр жи ште екс пре сне по ште

(4 ми ли о на услу га)

  Тр жи ште ма сов не ди стри бу ци-

је (80 ми ли о на услу га)

  Не ло јал на кон ку рен ци ја

(2,5 ми ли о на услу га)

  Тр жи ште ме ђу на род ног са о-

бра ћа ја (10 ми ли о на услу га)

Фак то ри ко ји ути чу на 
успешност по штан ских 

служби

Под прет по став ком да се др жа ва 
од лу чи да по бољ ша по ло жај по штан-
ске слу жбе и учи ни је ви тал ни јом, на 
рас по ла га њу јој сто је број ни мо де ли 
укљу чу ју ћи кор по ра ти за ци ју, ко мер-
ци ја ли за ци ју по сло ва ња и ли бе ра ли-
за ци ју тр жи шта. Ис ку ства у ре фор ма-
ма мно гих зе ма ља по ка зу ју да из бор 
мо де ла и про гра ма ре фор ми за ви си 
од спе ци фич но сти сва ке од зе ма ља, 
као што су окру же ње, де мо граф ски и 
ге о граф ски фак то ри, исто риј ски кон-
текст, ни во раз во ја и др.

Ме ђу тим, по сто је не ки, мо гли 
би смо их на зва ти „основ ни“ или 
„кључ ни“ фак то ри ко ји опре де љу ју 
успе шност ре фор ме, без об зи ра на 
при ме ње ни мо дел. Кључ ни фак то ри 
за успе шност ре фор ме су:

  Раз два ја ње по ште од др жа ве;
  Чвр ста по ли тич ка во ља и ши ро-
ка дру штве на по др шка;

  Ауто но ми ја у упра вља њу;
  Под сти цај на упра вљач ка струк-
ту ра (уго во ри по ве за ни са ре-
зул та том);

  Мо гућ ност ду го роч ног фи нан-
сиј ског пла ни ра ња;

  Раз вој и мо дер ни за ци ја мре же 
и услу га;

  Ја сна оба ве за у по гле ду уни вер-
зал не услу ге и на чи на фи нан си-
ра ња;

  Ко мер ци ја ли за ци ја и та риф на 
по ли ти ка за сно ва на на тро шко-
ви ма;

  При ти сак ко ри сни ка и те жи ште 
ка ре фор ми;

  Ефи ка сна ре гу ла ти ва и
  За ин те ре со ва ност по штан ског 
осо бља.
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И ДА ЉЕ ЈЕ НЕ ИЗ ВЕ СНА СУД БИ НА ПТТ УГО СТИ ТЕЉ СТВА

Је ди но ре ше ње у по де ли?
Тек се са да ви де по сле ди це не ра-

зум не од лу ке Управ ног од бо ра 
на шег Пред у зе ћа да, у про це су ре-
струк ту ри ра ња, из дво ји ПТТ-Уго сти-
тељ ство. Чу је мо да се мно ги ко ји су 
гла са ли за то из два ја ње са да ка ју, а 
на ма је жао што смо та да би ли у пра-
ву и пред ви де ли ве ли ке про бле ме 
ко ји су на ста ли у по сло ва њу Уго сти-
тељ ства, али пре све га не из ве сну 
суд би ну за по сле них.

Та ко је то ка да др жа ва не зна шта 
ра ди, а др жав ни по слу шни ци сле по 
спро во де од лу ке и по ред чи ње ни ца 
и упо зо ра ва ња да су оне ло ше. Управ-
ном од бо ру је из гле да би ло ва жни је 
да се до дво ри ми ни стру Дин ки ћу, из 
чи јег је ми ни стар ства и по те кла та 
ини ци ја ти ва, не го да за шти те имо ви-
ну По ште или за по сле не.

Тре нут на си ту а ци ја је, у нај ма њу 
ру ку, ло ша. На чин фи нан си ра ња, од-
но сно кре ди ти ра ње Уго сти тељ ства 
од стра не По ште по ста ло је нео др жи-
во, а др жа ва ко ја се по ка за ла као ве о-
ма лош га зда, не ма још увек ре ше ње 
за овај про блем.

Раз го ва ра ли смо са за по сле ни ма, 
у же љи да до ку чи мо и њи хо ва раз-
ми шља ња у ве зи са де ша ва њи ма у 
Уго сти тељ ству. По ве за ност је очи-
глед на, јер суд би на ко ја се ових да-
на ре ша ва ути ца ће и на њи хо ве суд-
би не. Пре ма њи хо вим ре чи ма, страх 
и за бри ну тост по сто је, али за та ква 
раз ми шља ња не ма пу но вре ме на.

„На ше је да од ра ди мо по сао, а 
по сла има до ста, та ко да не ма мо 
пу но вре ме на да раз ми шља мо о по-
ли ти ци и де ша ва њи ма у ко лек ти ву. 
Ин те ре со ва ње на рав но по сто ји, баш 
као и страх, по го то во што су за ра де, 
ка кве-та кве, по че ле да ка сне. Тре-
нут но смо за бри ну ти за то што нам 
је по след ња пла та ка сни ла не ко ли-
ко да на, а ако то по ста не прак са, и 
пла та поч не да ка сни све ви ше, би ће 
то ја сан знак да смо у ве ли ким про-
бле ми ма. Што се ти че на ше суд би не, 
обич ног рад ни ка ни ко и ни ка да ни је 
ни пи тао шта ми сли, а ка мо ли да је 
мо гао да ути че на круп ни ја де ша ва-
ња. Жао нам је ипак што ба рем од 

стра не син ди ка та ни смо бо ље оба-
ве ште ни шта се де ша ва, јер ово су 
стре сна вре ме на за све нас. Тре ба 
че шће да нас оби ла зе и раз го ва ра ју 
са на ма, јер то нам је је ди ни на чин да 
бу де мо у то ку и да бу де мо спрем ни. 
Ова ко, сва шта се при ча, а то ни је до-
бра ат мос фе ра за рад”, ре као нам је 
је дан од рад ни ка Уго сти тељ ства.

Пред крај зим ске се зо не по се ти-
ли смо Хо тел „Сре бр нац” на Ко па о-
ни ку и са упра вом и за по сле ни ма 
по ку ша ли да су ми ра мо ре зул та те. 
Ка ко смо са зна ли, на тој пла ни ни се-
зо на је ге не рал но би ла ве о ма ло ша, 

пре све га за то што ни је би ло до вољ-
но сне га. И по ред то га, „Сре бр нац” 
је ре ла тив но до бро по сло вао и то 
нај ви ше за хва љу ју ћи ор га ни зо ва-
ним по се та ма спорт ских клу бо ва и 
так ми ча ра.

„Пру жи ли смо од лич не усло ве 
ор га ни за то ри ма ски-так ми че ња на 
Ко па о ни ку та ко да смо у ве ли кој ме-
ри по пу ни ли се зо ну. Тру ди мо се да 
ква ли те том услу га и при сту пач ним 
це на ма при ву че мо го сте и они се по 
пра ви лу увек вра ћа ју код нас. Про-
бле ма на рав но има, ово је ве ли ки хо-
тел, усло ви су ве о ма су ро ви па су и 
тро шко ви одр жа ва ња, пр вен стве но 
гре ја ња, ве ли ки. И по ред то га ра ди 
се пу ном па ром, ре зул та ти су ви дљи-
ви а ко лек тив је је дин ствен”, ре кли 
су нам у хо те лу.

Пре ма ре чи ма Пре дра га Ћу ћу-

ле, пред сед ни ка Син ди кал не ор га-
ни за ци је ПД „ПТТ-Уго сти тељ ство”, 
на сто ја ња да се ре ше про бле ми и 
за шти те ин те ре си члнан ства и При-
вред ног дру штва ни су да ли оче ки-
ва не ре зул та те. „Ишли смо од вра та 
до вра та, од на шег по сло вод ства до 
по сло вод ства ПТТ-а, па он да у вла ду 
и Аген ци ју за при ва ти за ци ју, и опет 
се вра ти смо на по че так. Ушли смо у 
за ча ра ни круг, јер је очи глед но да ни-
ко не ма хра бро сти да пре се че овај 
сво је вр сни Гор ди јев чвор. Сви бе же 
од од го вор но сти и пре ба цу ју је на 

дру го га, али то на ма не ће по мо ћи да 
ста не мо на но ге. За то смо од лу чи ли 
да по кре не мо ини ци ја ти ву да се Уго-
сти тељ ство по де ли на ви ше су бје ка-
та ко ји би мо гли да бу ду пред мет пре-
у зи ма ња од стра не за по сле них или 
де ли мич не при ва ти за ци је. Син ди кат 
ПТТ Ср би је нам је иза шао у су срет и 
ма те ри јал но по мо гао ка ко би ан га жо-
ва ли адво ка та ко ји при пре ма прав ни 
пред лог ко нач ног ре ше ња. Ве ро ват-
но ће мо мо ра ти и на ули цу јер, пре-
ма мо јим са зна њи ма, ма ле су шан се 
да ску пи мо па ре за пла те, а По шта ће 
те шко мо ћи још ду го да нас кре ди ти-
ра. Ипак, ни сам пе си ми ста, јер то не 
смем да бу дем. И ово ре ше ње на ко-
ме ра ди мо и ко је се не ки ма не сви ђа 
је из ну ђе но, али пру жа ба рем не ку 
пер спек ти ву”, ка же Ћу ћу ла.
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       (ИН ТЕР ВЈУ СА ДИ РЕКТ НОМ СНА ГОМ ИС ПО ВЕ СТИ)

Ср бо љуб Деј ко вић: Че сто са њам
Кад сте се и где за по сли ли?

У По шти Ле ско вац 19. апри ла 
1990. го ди не.

Шта не би сте ра ди ли?

Ни кад не бих ра дио по сло ве 
ко ји су не ис пла ти ви.

Ко ли ко про сеч но днев но
спа ва те?

Се дам са ти.

Шта сте не дав но са ња ли?

Че сто са њам, али се не тру-
дим да сво је сно ве упам тим.

Ко ју по сло ви цу нај ви ше це ни те?

Не се ци гра ну на ко јој се диш.

Ко ји део да на, сед ми це, ме се ца 
и го ди не нај ви ше во ли те?

Оми ље ни део да на ми је ве че, 
ка да се од ма рам по сле на пор ног 
ра да и ка да сам на оку пу са сво-
јом по ро ди цом. Нај дра жи део 
сед ми це су ми су бо та и не де ља, 
а го ди шње до ба про ле ће, ка да 
све ми ри ше на зе ле ну тра ву.

Где ра ди је иде те – на мо ре, у 
планину, на је зе ра, у ба ње?

Во лим да одем на мо ре. Во лим во-
ду и Сун це.

Кад сте би ли на зи мо ва њу?

На зи мо ва њу ни ка да ни сам био, 
али се на дам да ћу то при у шти ти се-
би и сво јој по ро ди ци кад нам бу ду 
ве ће пла те.

Че га се пла ши те?

Пла шим се ста ро сти.

Шта је то син ди кал на бор ба?

Бор ба за бо ље усло ве ра да и за 
ве ће пла те.

Шта је то по тро шач ка кор па?

С на шим при ма њи ма још увек не 
по зна јем пра ву по тро шач ку кор пу.

Ко је за вас син ди кал ни ли дер?

Спо со бан чо век ко ји мо же да за-
шти ти пра ва рад ни ка у сва ком мо-
мен ту и ко ји је ис тра јан у свом син ди-
кал ном ра ду.

Чи ју сли ку но си те у нов ча ни ку?
Сво је де це На та ли је и Ди ми-

три ја и су пру ге Ива не.

Ко је но ви не чи та те?
Чи там но ви не ко је не пи шу о 

скан да ли ма.

Ко ли ко има те при ја те ља?
Имам до вољ но при ја те ља 

да у сва ком мо мен ту мо гу да се 
осло ним на њих. Сре ћан је онај 
чо век ко ји зна да га окру жу ју 
пра ви при ја те љи, а ја сам си гу-
ран да сам тај.

Ка кве сте на ра ви?
Твр до гла ве сам на ра ви, што 

по не кад за ме рам се би. Ми слим 
да сам пот пу но искрен и енер-
ги чан.

О че му не же ли те ни кад
да при ча те?

Не же лим да при чам на те му 
о ко јој ма ло знам и да се упу-
штам у раз го во ре ко ји ми са мо 
од у зи ма ју по зи тив ну енер ги ју.

Ко ме би сте же ле ли
да се из ви не те?

Сво јој по ро ди ци ко ја ми стал но 
пре ба цу је да ма ло вре ме на про во-
дим са њи ма и због сво јих син ди кал-
них оба ве за, па че сто гле дам да им то 
вре ме не ка ко на док на дим.

Шта ми сли те о мо дер ном до бу?
Ми слим да се по ла ко и на ма при-

бли жа ва то мо дер но до ба. Не при ме-
ћу је мо ка ко бр зо жи ви мо, ра ди мо. У 
прин ци пу мо ра мо ићи на пред, у ко-
рак са вре ме ном.

Ко ја нада др жи чо ве чан ство?
Ми слим да чо ве чан ство др жи на-

да у бо ље су тра, јер љу ди обич но ка-
жу да је сва ки на ред ни дан бо љи од 
прет ход ног.

Да ли чо ве чан ство бр зо или спо ро 
на пре ду је?

Чо ве чан ство бр зо на пре ду је у сва-
ком по гле ду, што оста вља по сле ди це 
ко је се те шко са ни ра ју. За то тре ба 
раз ми шља ти о томе ка ко да са чу ва мо 
здрав ва здух ко ји сва ко га тре нут ка 
уди ше мо.

Ис так ну ти члан Глав ног 

од бо ра и пред сед ник Син ди-

кал не ор га ни за ци је у Ле сков-

цу Ср бо љуб Ср ба  Деј ко вић 

ро ђен је 18. сеп тем бра 1968. 

го ди не у Бу ја нов цу. 

Основ ну и сред њу шко лу 

за вр шио је у Ле сков цу. По 

стру ци је ма шин ски тех ни-

чар. Ра ди као по штар.

Са су пру гом Ива ном има 

си на Ди ми три ја и кћер ку На-

та ли ју. Су пру га ни је за по сле-

на.

Ср ба је два пу та  био за па-

же ни уче сник Бал ка ни ја де у 

бр зом хо да њу. На не дав ном 

за се да њу Ре ги је иза бран је 

за чла на Кон фе де ра ци је Син-

ди ка та.

ПОШТАРОВ ЛЕТ
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АК ЦИ ЈА СИН ДИ КА ТА И ИН СТИ ТУ ТА ЗА
ТРАН СФУ ЗИ ЈУ КР ВИ

Ис ти чу се ху ма но шћу
Тра ди ци о нал на ху ма ни тар на ак-

ци ја, ко ју сва ке го ди не ор га ни зу је 
СО Ди рек ци ја, у са рад њи са Ин сти ту-
том за тран сфу зи ју кр ви, при ву кла је 
6.фе бру а ра нео че ки ван број на ших 
рад ни ка – да ва ла ца. Ова ху ма ни тар-
на ма ни фе ста ци ја под сло га ном „Из-
го во ром се не слу жи, ху ма но шћу се 
при дру жи” има ла је ефек та и крв је 
да ло 20 рад ни ка. Же љу да по мог ну 
у да ва њу дра го це не теч но сти има-
ло је и ви ше за по сле них, али, по сле 
пре гле да код ле кар ке, мо ра ли су 
овог пу та да од у ста ну.

„Сва ких сто се кун ди у Ср би ји је 
по тре бан је дан да ва лац кр ви. Ду го-
го ди шњи да ва о ци кр ви зна ју ко ли-
ко је та кав гест ве ли ки. Ми мо жда 
до вољ но не ис ти че мо љу де ко ји до-
бро вољ но да ју сво ју крв дру го ме, 
ко ји та ко спа са ва ју не чи је жи во те. 
Због то га је и од зив да ва ла ца знат-

но ма њи у од но су на ра ни је го ди-
не. Јер, сва ко мо же би ти ху ман и 
пле ме нит на ви ше на чи на. Али, ми 
у здрав ству зна мо ко ли ко је крв 
нео п ход на, ко ли ко је не за мен љи ва 
у спа са ва њу људ ских жи во та.Ово га 
пу та, у ва шој рад ној ора ни за ци ји 
би ло је до ста рад ни ка ко ји су же ле-
ли да по мог ну и да ју крв, али због 
крв ног при ти ска или пре хла де то 
ни су мо гли. Крв мо гу да да ју са мо 
здра ви љу ди, ста ро сти из ме ђу 18 
и 65 го ди на и те жи не пре ко 50 кг ”, 

ка же при ма ри јус др Сло бо дан ка 

Ми тро вић из Ин сти ту та за тран-
сфу зи ју кр ви.

Пред сед ник Син ди кал не ор га ни-
за ци је Ди рек ци је Вла дан Ђу рић 
био је за до во љан од зи вом рад ни ка 
у овој ху ма ној ак ци ји. Он ка же да су 
ПТТ рад ни ци по зна ти по ху ма ни то-
сти и пле ме ни то сти и да су увек уче-
ство ва ли у та квим ак тив но сти ма. 
Син ди кат ПТТ Ср би је сва ке го ди не 
по два пу та ор га ни зу је до бро вољ-
но да ва ње кр ви.

„Сва ки да ва лац има пра во на 
два сло бод на да на. Ми смо се до го-
во ри ли да та кве рад ни ке на гра ди-
мо и бес плат ним кар та ма за не ке 
по зо ри шне пред ста ве.На ше ма ле 
па жње са мо су де лић за хвал но сти 
рад ни ци ма ко ји да ју сво ју крв и ко-
ји по ка зу ју сво ју по жр тво ва ност. 
Чи не ћи до бро де ло, да ју ћи крв, у 

овој ак ци ји је уче ство ва ло и се дам 
чла но ва син ди кал ног од бо ра, а ре-
дов ни да ва лац је и пред сед ник Син-
ди ка та ПТТ Ср би је. Од 20 да ва ла ца 
кр ви, за по сле них у свим ди рек ци ја-
ма, се дам је же на. Сле де ћа ак ци ја 
до бро вољ ног да ва ња кр ви би ће 
ор га ни зо ва на нај е сен, у са рад њи са 
Цр ве ним кр стом Ср би је и Ин сти ту-
том за тран сфу зи ју кр ви Ср би је, са 
ко ји ма има мо вр ло до бру са рад њу 
и раз у ме ва ње,” ка же Вла дан Ђу рић.

И. Г. В.

Ко ју бо ју оде ће нај ра ди је но си те?
На по слу обич но ни сим там ни ју 

оде ћу. Код ку ће ра ди је но сим све тли-
ју, во лим све тле бо је.

Ког пи сца нај ра ди је чи та те?
Из дво јио бих на шег но бе лов ца Ан-

дри ћа.

Ког сли ка ра нај ви ше це ни те?
Ауто ра је дин стве не Мо на Ли зе.

Шта ми сли те о зам ка ма жи во та?
Жи вот их че сто на ме ће, али ако си 

до вољ но му дар не ћеш до зво ли ти да 
упад неш у њих.

Зна те ли шта су сек те?
Ре као бих да су то ла ви рин ти из 

ко јих се те шко из ла зи.

Ко ја дро га је нај го ра?
Све дро ге су опа сне и не до но се 

ни шта до бро. На жа лост, мла да по пу-
ла ци ја је све ви ше ко ри сти не раз ми-
шља ју ћи о те шким по сле ди ца ма.

Ко јим спор том се ба ви те?
Во лим да играм ма ли фуд бал.

Ко ја пи сма нај ра ди је пи ше те?
Не пи шем пи сма, већ одав но.

Да ли су по шта ри оми ље ни љу ди?
По шта ри – па, на рав но,  то су оми-

ље ни љу ди. Мно го пу та сам чуо ка ко 
их хва ле.

Да ли сте гле да ли филм „По штар“ 
са Ке ви ном Кост не ром?

Да, и то ви ше пу та.

Ко ју пе сму нај ра ди је пе ву ши те?
Не мам не ку оми ље ну. Обич но пе-

ву шим ону ко ја ми пад не на па мет.

Шта је пре суд ни је: љу бав или 
интерeс?

За ме не је пре суд ни ја љу бав, јер 
љу бав по кре ће свет, али има и оних 
код ко јих је пре суд ни ји ин те рес.

Дај те крат ку де фи ни ци ју на ше 
По ште?

Ин сти ту ци ја ко ја пру жа услу ге гра-
ђа ни ма ве о ма успе шно, а за по сле ни 
у њој се тру де да одр же тај ни во.

За крај ка жи те још не што, шта 
год же ли те?

Же лео бих да сви бу де мо ви ше оп-
ти ми сти и да се на да мо бо љем су тра.

(Б.С.)
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ХО БИ ПЕ РИ ЦЕ МИ НАР СКОГ

Пред сед ник ме ђу го лу бо ви ма

Ме ђу сом бор ским го лу ба ри ма 
по знат је и при знат наш син ди-

кал ни ли дер у гра ду зе ле ни ла  Пе ри-

ца Ми нар ски, ко ји се овим хо би јем 
ба ви од ка ко зна за се бе. Да нас у 
свом ја ту има 150 пре кра сних го лу-
бо ва. На око су сви исти, али он их 
раз ли ку је у гла ву, зна све по је ди но-
сти о њи ма. Пе ри ца је и од га ји вач, 
и пец ка рош, и тру па рош, све је то 
об је ди нио у јед но, у свој не се би чан 
од нос и ве ли ку љу бав пре ма тим 
пле ме ни тим пти ца ма.

– У Сом бо ру је не де ља био дан 
ка да се од пр вог зра ка сун ца ди за-
ло у вис без број ја та го лу бо ва, а 
са да се ја та мо гу ла ко из бро ја ти. 
Гра бљи ви ца је све ви ше, а го лу бо-
ва и го лу ба ра све ма ње. Ста ри ји 
од ла зе, а под млат ка не ма – ка же 
Ми нар ски и на ста вља: – Жао ми је 
што го лу бар ство по ла ко из у ми ре. 
Но ви стил код мла дих, тр ка са вре-

ме ном и за не ким бо љим жи во том 
не са мо да у дру ги план ста вља ју 
го лу бар ство не го и све оста ле хо-

би је. Вре ме се, ето, ме ња, а са њим 
и ин те ре со ва ња и оби ча ји. Све смо 
да љи од при ро де. 
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КАЛЕНДАР „ДАНИЦА“ ЗА 2007.

Године значајнијих догађаја у свету

На че лу Син ди кал не ор га ни за ци је ПТТ Ср би је у Сом бо ру на ла зи се је дан од нај бо љих

сом бор ских голу ба ра

Пе ри ца са сво јим љу бим ци ма
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У ор га ни за ци ји Син ди кал не ор га-
ни за ци је Син ди ка та ПТТ Ср би је у 

Но вом Са ду, 24. фе бру а ра је одр жан 
тра ди ци о нал ни Све то сав ски бал, 
де ве ти по ре ду. Овај вид оку пља ња 
чла но ва Син ди ка та ПТТ Ср би је за по-
сле них у РЈ „Но ви Сад“, по кре ну ло је 
1998. го ди не та да шње ру ко вод ство 
Син ди ка та, као сим бол за јед ни штва, 
ко ле ги јал но сти и по зи тив ног ду ха, 
а ова ми си ја се из го ди не у го ди ну 
ис пу ња ва ла без об зи ра на вре мен-
ске усло ве ко ји су у то до ба го ди не 

РЕ ГИ О НАЛ НА  БИ ЗНИС ЛИ ГА У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ У СОМ БО РУ

По шта ри без кон ку рен ци је

НА РИ БАР ЦУ ОДР ЖАН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ СВЕ ТО САВ СКИ БАЛ

Ве се ље се ши ри на све стра не...

по шта ри су пре тво ри ли у пле сни по-
ди јум на ко ме се ни је по су ста ја ло. 

И на кра ју, ка фан ским реч ни ком 
ре че но, да ви ди мо шта смо има ли: 
360 рас по ло же них ко ле ги ни ца и 
ко ле га, око 450 ми ну та за ра зне по-
зи тив не енер ги је, ве се ље до пред 
зо ру и јед ну из ја ву ко ле ге ко ме је 
ово пр ви Све то сав ски бал: „Су тра 
идем да ис те то ви рам знак По шта на 
ра ме ну и ако не ко бу де имао не што 
про тив на ше фир ме – има ће по сла 
са мном“.

Ми си ја ис пу ње на.

У ре ги о нал ној би знис ли ги у ма-
лом фуд ба лу шам пи он је еки па сом-
бор ског ПО ШТА РА. До би ли су све 
утак ми це, а у фи на лу је пала и екипа 
Те ле кома ре зул та том 3:1.

До бит ни ци по бед нич ког пе ха ра 
су: Вин ко Бур наћ, Љу бо мир Рк ман, 

Жи во рад Ђу мић (нај бо љи играч 
тур ни ра), Дра ган Мр ђа нов Ер бен, 

Пре драг Ка та нић, Де јан Га гић (се-
лек тор), Ти хо мир Си мен дић, Не бој-

ша Ан ђел ко вић, Дра ган Ве ла гић, 

Ми лан То ми шић (нај бо љи гол ман), 
Зо ран Ра шо вић, Мла ден Ву ко вић 

и Не бој ша Док ма нов.

Екипа Сом бор ског ПО ШТАРА
у сла вље нич кој ат мос фе ри

зна ли да бу ду и су ро ви 
(снег, лед, ни ске тем пе-
ра ту ре...).

Ово го ди шње дру-
же ње одр жа но је у 
ре сто ра ну „По глед“ на 
Ри бар ском остр ву у 
Но вом Са ду. При сут не, 
ме ђу ко ји ма су би ли и 
го сти из вр ха Син ди ка-
та ПТТ Ср би је и дру гих 
рад них је ди ни ца, по-
здра ви ли су до ма ћи ни 

– Да ли бор Те шен дић, 
пред сед ник но во сад-
ске СО и Дра ган Јо ка-

нић, ди рек тор РЈ „Но-
ви Сад“.

Ве че, ко је мно ги иш-
че ку ју го ди ну да на као 
при ли ку да се у не фор-
мал ној ат мос фе ри дру-
же са ко ле га ма, бр зо је 
про ле те ло уз му зи ку 
за до бро рас по ло же-
ње, а сва ки сло бо дан 
про стор у ре сто ра ну 
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ЗНА ЧАЈ НО ДЕ ЛО ПРО ФЕ СО РА БЛА ГО ЈА СВР КО ТЕ

Би бли о фил ски дра гуљ

Пр ва срп ска укр ште ни ца
Зна ме ни ти Јо ван Јо ва но вић Змај је у „Не ве ну“ број 10 из 1889. го-

ди не до нео „но ву вр сту да шта ња“, пр ву срп ску укр ште ни цу. Да ли је то 
био ње гов изум или не ког ње го вог са рад ни ка оста ће ве чи та тај на, за-
пи сао је у „Ал ма на ху“ зa  2006/7.  је дан од на ших во де ћих ениг ма ти ча ра 
Јо ван Ву ко вић.

Ево те пр ве срп ске пре у кр ште ни це:

По зна ти кул тур ни по сле ник, 
пе сник и пу бли ци ста, ина че 

рад ник у РЈ по штан ског са о бра ћа-
ја у Сом бо ру, про фе сор Бла го је 

С в р  к о  т а , 
већ де сет 
го ди на би-
ра, са ку пља 
и штам па 
ма ле ен ци-
кло пе ди је, 
ко је са др же 
нај бо ље од 
н а ј  б о  љ и х 
тво ре ви на 
људ ске ду-
ше, на уч них 
умо ва, умет-
нич ког та-
лен та. Он про бир љи во це ле го ди не 
при ку пља, пра ти да ту ме и до га ђа је, 
ва жне го ди шњи це, оби чај не ри ту а-
ле, за ни мљи во сти ига ра, од ша ха 
до ениг ма ти ке и све то штам пао у 
је дин стве ној пу бли ка ци ји. Осма 
књи га „Ал ма на ха”, дво број за 2006-
2007. го ди ну, пра ви је дра гуљ, чи ји 
је ти раж са мо 101 при ме рак.

На 360 стра на у 22 по гла вља да-
то је ви ше де се ти на ра до ва из про-
те клих вре ме на, као и ве ли ки број 
при год них тек сто ва о нај ве ћим 
умет ни ци ма и на уч ни ци ма свет ског 
гла са, ко ји не сме ју би ти за бо ра вље-
ни. На ко ри ца ма је фо тос ве ли ког 
на уч ни ка Ни ко ле Те сле, чи ју су 150-
го ди шњи цу ро ђе ња са по што ва њем 
обе ле жи ли Ср би ја и све чо ве чан ска 
за јед ни ца.

По ква ли те ту ра до ва, сли ка, цр-
те жа, фо то гра фи ја и ауто ра ко ји 
су ов де пред ста вље ни „Ал ма нах” 
пре ра ста свр ста ва ње у го ди шњак, 
збор ник, за бав ник, ка лен дар. Он је 
све зна дар, књи га у ко јој на ла зи те 
мно ге од го во ре и мно га пи та ња о 
жи во ту, то је „ма ла ен ци кло пе ди ја” 
ко ја са др жи мно штво по да та ка, ту ма-
че ња, ре про дук ци ја, при ча, по е зи је 
и есе ји стич ке гра ђе. По себ ни дра гу-

љи су ан то ло ги ја пе са ма о сли ка ри-
ма, ко ју је са чи нио по зна ти књи жев-
ник и ан то ло ги чар Ми лен ко По пић 
и цр те жи свих ма на сти ра Фру шке 
го ре у спе ци јал ној из ра ди по зна тог 
сли ка ра Ота Ја на.

Ова кав по сао, ко ји зах те ва те-
мељ но пра ће ње све га што се де ша-
ва у умет но сти, на у ци, исто ри ји, жи-
во ту, у све ту и код нас, под ра зу ме ва 
и до бро по зна ва ње про шло сти и 
ен ци кло пе диј ско зна ње, мно го ви-
ше од оп ште кул ту ре. Уред ник је и 
овим де ве тим и де се тим бро јем у 
истом то му по ка зао да је ори ги на-
лан, обра зо ван и ис тан чан у из два-
ја њу ле пог, ва жног, за ни мљи вог и 
ши ро ко по пу лар ног шти ва. Са чи ња-
ва ње Ал ма на ха зах те ва на уч нич ку 
лу цид ност и умет нич ки та ле нат. Свр-
ко та је у Ал ма нах увр стио мно ге за-
ни мљи ве и на нов на чин при ка за не 
љу де и до га ђа је, њи хо ва де ла и по-
ка зао и свој ства ра лач ки лик. Умео 
је и да у по кро ви те љи ма про на ђе 

љу де ко ји др же до књи ге, це не пи са-
ну реч, као и име ауто ра. Ову ва жну 
књи гу, ко ја у Сом бо ру из ла зи не пре-
кид но од 1998. го ди не, штам пао је 
„Би ро граф” из Апа ти на. Ре цен зен-
ти су исто ри чар умет но сти Ду шан 

Шко рић и књи жев ник Зо ран М. 

Ман дић.
У дво бро ју „Ал ма на ха” пред ста-

вље на је По шта Ср би је, као је дан од 
спон зо ра ове зна чај не књи ге. Дат је 
са жет при каз Пред у зе ћа и опис но-
во у ве де них по штан ских услу га. На 
де се так фо то гра фи ја мо же се пра ти-
ти ра зно ли ка по штан ска де лат ност, 
са сним ци ма по шта, но вих услу га, 
по штан ских ма ра ка итд. На фо то си-
ма су и овековечене мар кен ти шке 
ак ци је, као што су по др шка По ште 
Ср би је успе шним спор ти сти ма, умет-
ни ци ма и др.

Уред ник до са да шњих бро је ва „Ал-
ма на ха” је, ина че, аутор две збир ке 
пе са ма, члан је Дру штва књи жев ни-
ка Вој во ди не и ду го го ди шњи ак ти ви-
ста у Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

И. Г. Ву ко вић

Осма књи га „Ал ма на ха”, не дав но је иза шла као дво број за 

2006/2007. го ди ну и тираж му је са мо 101 при мерак


